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I - INLEIDING. In de vorige kroniekperiode (Overzicht van de rechtspraak, de wetgeving en de rechtsleer inzake kartelrecht door W. Van Gerven,
T.P.R., 1964, 589 e.v.) was men in de eerste plaats aangewezen op een
onderzoek van de rechtsleer bij de interpretatie van de artikelen 85 e.v.
van het E.E.G.- Verdrag en van de uitvoeringsverordeningen. In deze
startperiode van het Europese kartelrecht beschikte men slechts over een
zeer beperkte rechtspraak. De rechtsleer plaatste vele vraagtekens bij de
interpretatie van de verdragsartikelen en uitvoeringsverordeningen zonder
dat de gestelde problemen werden opgelost in de rechtspraak.
In de hier besproken periode (*) is daar verandering in gekomen. De
Commissie kreeg de gelegenheid in ruime mate gebruik te maken van de
haar toegekende bevoegdheid. De nationale rechters hebben de weg gevonden naar het Hof van Justitie. Belangrijke prejudiciele vragen boden
het Hof de mogelijkheid een eenvormige interpretatie van de kartelbepalingen te geven. De nationale rechters pasten zelf het Europees kartelrecht toe, gei:nspireerd door de interpretatie van het Hof en de Commissie.
Deze eenheid van interpretatie is zeer belangrijk voor de verwezenlijking
van· een Europese rechtszekerheid, die onontbeerlijk is voor een goede
werking van het communautaire kartelrecht.
Uit de in deze bijdrage onderzochte periode kan men besluiten dat
de in de Verdragsbepalingen en aanvullende uitvoeringsverordeningen
uitgewerkte regeling een werkzame formule is, die mits enkele aanvullingen, belangrijke waarborgen biedt bij de verwezenlijking van een
economische eenheid tussen de lid-Staten.

HOOFDSTUK I

DE KARTELBEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN
85 EN VOLGENDE E.E.G.-VERDRAG
ALGEMEEN. - In de vorige kroniek (T.P.R., 1964, 639 e.v., nr. sr57) werd een overzicht gegeven van de artikelen 85-90 E.E.G.-Verdrag.
Het zal dan ook volstaan ter herinnering even de basisprincipes aan te
stippen. Artikel 85 betreft kartels in de eigenlijke zinvan het woord, dit
zijn afspraken tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen; artikel 86 handelt
over misbruik van economische machtspositie door een of meer ondernemingen. De door artikel 85 geviseerde afspraken zijn van rechtswege
nietig krachtens artikel 85, tweede lid. Het derde lid voorziet evenwel in
de mogelijke buitentoepassingverklaring van het kartelverbod voor afspraken die aan de vier daar genoemde voorwaarden voldoen. Artikel 90
verklaart de artikelen 85 en 86 principieel van toepassing op de openbare
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ondernemingen of ondernemingen waaraan de lid-Staten bijzondere of
uitslmtende rechten verlenen.
De uitvoeringsmodaliteiten worden geregeld door artikel 87, waarbij
aan de Raad de taak wordt opgedragen op voorstel van de Commissie en
na raadpleging van het Europees Parlement, alle verordeningen of richtlijnen vast te stellen die voor de toepassing der genoemde regelen dienstig
zijn.
Meerdere uitvoeringsvoorschriften, waarvan de bespreking later
volgt, werden tijdens de besproken periode uitgevaardigd.

AFDELING I

Het kartelverbod van artikel 85, eerste lid
3 - ToEPASSINGSVOORWAARDEN. - Voor de toepassing van het verbod
moeten drie voorwaarden samen vervuld zijn. Men moet zich bevinden
voor a) een overeenkomst tussen ondernemingen, een besluit van ondernemersverenigingen, of een onderling afgestemde feitelijke gedraging ;
b) die de handel tussen lid-Staten ongunstig kan bei:nvloeden; c) en die
ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke 111arkt, wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Wij onderzoeken nu aan de hand van de bes1i.ssingeii van de Commi.ssie en van de
communautaire en nationale rechtspraak, de interpretatie die, in de besproken periode, aan deze drie voorwaarden werd gegeven.

§ r. Afspraken tussen ondernemingen

4 - HET BEGRIP ONDERNEMING. - Over het algemeen kent de rechtsleer
aan het ondernemingsbegrip twee facetten toe (zie vorig overzicht, nr. 64,
T.P.R., 1964, 647). Enerzijds zouden alleen natuurlijke en rechtspersonen onder het ondernemingsbegrip vallen; anderzijds zou naast een
juridische zelfstandigheid tussen de betrokken ondernemingen een zekere
economische zelfstandigheid vereist zijn, die het de ondernemingen namelijk mogelijk moet maken met elkaar te concureren. Aldus zouden
concernondernemingen die economisch volledig afhankelijk zijn van de
moedermaatschappij en waartussen in feite geen mededinging bestaat,
niet als ondernemingen in de zin van artikel 85 kunnen worden aangemerkt (vgl. het Memorandum van de Commissie betreffende concentraties, waarover verder, nr. 66).
De Commissie paste deze opvatting voor de eerste maal toe in haar
beschikking van r8 juni 1969 (Publ. Eur. Gem., 1969, L 165, 12 e.v.).
Christiani & Nielsen, N.Y., de Nederlandse roo%- afhankelijke filiaal
van de gelijknamige Deense bouwfirma, sloot met de moederonderneming
een overeenkomst waarbij de .dochteronderneming zich ertoe verbond

om enkel in Nederland werken uit te voeren, om de richtlijnen van de
moedermaatschappij na te volgen en om aan de Deense moedermaatschappij financiele voordelen toe te kennen. De Commissie was van oordeel
dat het aanvaarden van een juridisch zelfstandige N.V.-structuur slechts
wegens de mogelijkheid van economische taakverdeling verkozen werd
hoven het oprichten van agentschappen. Vermits het doel of het gevolg
van de oprichting van de Nederlandse N.V. niet was de mededinging te
beperken - tussen een economisch totaal afhankelijke filiaal (ook al is
zij juridisch zelfstandig) en de moederonderneming, kan er immers geen
mededinging bestaan - werd artikel 8 5, eerste lid dan ook niet van toepassing verklaard.
Advocaat-generaal Roemer schijnt reeds in zijn conclusies in de
zaak 32/65 (Italiaanse regering) deze opvatting gedeeld te hebben waar
hij zegt dat in artikel 85 onder het begrip onderneming moet verstaan
worden de natuurlijke- of rechtspersoon die op een actieve en onafhankelijke wijze deelneemt aan het economisch Ieven (zie verder, nr. 5, 13 en
45). Het Hof heeft nochtans in de genoemde zaak (arrest van 13 juli 1966)
de mening van zijn advocaat-generaal niet gevolgd. Het Hof stelde namelijk, weliswaar in verband met een verticale afspraak, dat het feit dat een
concessiegever en een concessiehouder geen concurrenten zijn en niet
staan op een gelijke voet, de toepassing van artikel 85, eerste lid niet uitsluit: de mededinging kan in de zin van dit artikel niet alleen vervalst
worden door overeenkomsten die de mededinging tussen partijen beperkt,
maar tevens door overeenkomsten die de mededinging tussen een van
partijen en derden zou verhinderen of beperken. Dit argument schijnt ook
gelding te hebben · voor horizontale afspraken, zoals afspraken tussen
ondernemingen die tot dezelfde groep behoren.
5 - 0VEREENKOMSTEN, BESLUITEN EN ONDERL1NG AFGESTEMDE FEITEL1JKE
GEDRAGINGEN. - In de rechtspraak van het Hof van Justitie vinden we
enkele nadere aanduidingen omtrent de interpretatie van de term overeenkomsten tussen ondernemingen. De vraag of artikel 85, eerste lid ook op
verticale afspraken toepasselijk is - vraag waarop bet Hof reeds impliciet
bevestigd geantwoord had in bet Bosch-arrest van 6 april 1962 (zie vorig
overzicht, nr. 77, T.P.R., 1964, 66o) - werd opnieuw te berde gebracht.
Door zijn arresten van 13 juli 1966 in de zaak 32/65 (Italiaanse regering)
(Jurisprudentie van het Hof van ]ustitie, XII, 1966, 580; S.E. W., 1966, 376;
]. T., 1966, 582, met noot Franck; Wu W, 1966, 909; C.M.L. Review,
202, met noot Deringer, 220 e.v.; Cah. dr. eur., 1966, 66o, met noot
Baardman) en in de gevoegde zaken 56/64 en 58/64 (Grundig) (]urisprudentie, XII, 1966, 450; S.E. W., 1966, 356; ]. T., 1966, 478, met noot
Braun; Wu W., 1966, 823, met noot Kirchstein, 777; C.M.L. Review,
1966, 209, met noten Deringer en Maskaw; R.C.].B., 1967, 164, met noot
Schrans; Cah. dr. eur., 1966, 642, met noot Baardman, 668), heeft het
Hof na grondig onderzoek, zijn vroeger standpunt uitdrukkelijk bevestigd.
De Italiaanse regering had namelijk in beide zaken aangevoerd dat ver-

ticale overeenkomsten, dit zijn overeenkomsten tussen personen die zich
in een verschillend economisch stadium bevinden en tussen wie dus geen
concurrentie bestaat, niet onder artikel 85, eerste lid kunnen vallen. AIleen artikel 86 zou hierop toepasselijk zijn als er misbruik is van machtspositie. In beide zaken heeft het Hof in bijna identieke termen dit argument
van de hand gewezen. Artikel 85, evenmin als artikel 86, aldus het Hof,
laten een dergelijke conclusie toe. Deze artikelen maken geen onderscheid
tussen verticale en horizontale afspraken. Artikel 85 verzet zich op algemene wijze tegen alle mededingingverstorende overeenkomsten binnen
de gemeenschappelijke markt. (In de nationale rechtspraak wordt deze
opvatting van het Hof o.m. uitdrukkelijk gevolgd door : Rb. Leuven,
27 januari 1967, R. W., 1967-68, 51;- zie ook: Hrb. Brussel, 30 juni 1967,
fur. comm. Brux., 1967, 277).
Voorts werd door het Hof in zijn arrest van 29 februari 1968 in de
zaak 24{67 (Parke Davis) (]urisprudentie, XIV, 1968, 82; S.E. W., 1968,
267, met noot Wertheimer; Cah. dr. eur., 1968, 297, met noot Alexander;
C.M.L. Review, 1968, 129; R. W., 1967-68, 1481, met noot Schrans,
r889) gewezen op het limitatief karakter van de handelingen genoemd in
artikel 85, eerste lid, nl. overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, zulks in antwoord op een prejudiciele
vraag gesteld door het Gerechtshof van 's Gravenhage. In verband met
deze vraag, die handelde over de toepasselijkheid van artikelen 85 en 86
op een bepaalde uitoefeningswijze van een door de Nederlandse wet verleend octrooi, antwoordde het Hof namelijk, dat het restrictief karakter
van artikel 85 zich verzet tegen de uitbreiding van het verbod buiten de
drie limitatief opgesomde groepen van afspraken. Het octrooi, aldus het
Hof, is, op zichzelf genomen, aan geen van deze groepen verwant, maar
vindt zijn grondslag in een van overheidswege toegekende wettelijke
status en vertoont derhalve niet de door artikel 85 vereiste kentnerken
van een overeenkomst of van een onderling afgestemde feitelijke gedraging.
Het is daarentegen niet uitgesloten, aldus het Hof, dat de bepalingen van
bedoeld artikel toepassing kunnen vinden "wanneer het tussen ondernemingen afgesproken gebruik van een of meer octrooien tot een situatie
zou leiden die onder de begrippen overeenkomsten tussen ondernemingen,
besluiten van ondernemingsverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 85, lid r, kan vallen".
In de beschikking van de Commissie van r6 juli 1969 inzake het
Internationaal Kininekartel (Publ. Eur. Gem., 1969, L 192, 5), moest de
Commissie zich uitspreken over de toepasbaarheid van artikel 85 op
feitelijke gedragingen van ondernemingen. Een aantal Europese Kinineproducenten hadden o.a. door het sluiten van exportovereenkomsten een
verdeling van de markt doorgevoerd. Alhoewel zij besloten de overeenkomsten te bevriezen, leefden zij zein feite toch na, wat bv. blijkt uit de
gemene prijs- en verkooppolitiek. Men kan, aldus de Commissie, alhoewel
men aanneemt dat de overeenkomst op dat ogenblik niet van kracht was,
toch van feitelijke gedragingen spreken. Ook een gentlemen's agreement,

dat de juridisch dwingende kracht van een overeenkomst mist, is uiteraard
een feitelijke gedraging, zo werd in dezelfde beschikking bepaald.

§ 2. 0 n guns t i g e be in v 1 o e d i n g van
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6 - ALGEMEEN. - Aileen overeenkomsten, besluiten en feitelijke gedragingen die ,de handel tussen lid-Staten ongunstig kunnen beinvloeden",
vallen, indien ook aan de overige toepassingsvereisten voldaan is, onder
het kartelverbod van artikel 85, eerste lid (zie vorig overzicht, nr. 68 e.v.,
T.P.R., 1964, 651 e.v.). Tijdens de besproken periode werd dit toepassingsvereiste aanzienlijk verduidelijkt enerzijds dank zij verschillende belangrijke beslissingen van de Commissie, anderzijds tengevolge van de
befaamde kartelarresten van het Hof van Justitie van juni en juli 1966.
Bij de bespreking van de beslissingen van de Commissie en, daarbij aansluitend, van de uitspraken van de nationale rechtbanken, zal een onderscheid gemaakt worden tussen de beslissingen en de uitspraken daterend
van v66r de genoemde kartelarresten en die welke nadien werden afgegeven.
A. BESLISSINGEN v66R DE KARTELARRESTEN VAN 1966

7 - DE BESLISSING VAN

DE CoMMISSIE INZAKE GRUNDIG-CoNSTEN.
Na de aanbeveling van de Commissie van 24 juli 1963 in verband met de
toelaatbaarheid van de overeenkomst Aardewerk - enig aanknopingspunt voor de interpretatie van dit vereiste tijdens de vorige kroniekperiode
(T.P.R., 1964, 657) - heeft de Commissie op 23 september 1964 een
zeer belangrijke beschikking afgegeven in de zaak Grundig-Consten
(Publ. Eur. Gem., 1964, 2545/64; rectificatie Publ. Eur. Gem., 1965, 39;
]. T., 1964, 666, met noot Braun; Wu W., 1964, 1069; S.E. W., 1965, 609
e.v.).
Op I april 1957 sloten Grundig Verkaufs-GmbH (Grundig) en de
Franse S.A.R.L. Ets. Consten een overeenkomst waarbij de exclusieve
verkoop van radio- en T.V.-toestellen, bandopnemers en dicteerapparaten
en de daarbij behorende onderdelen geproduceerd door Grundig, voor
het territorium Frankrijk, het Saargebied en Corsica aan Consten wordt
toevertrouwd.
Consten verbindt zich om noch voor eigen rekening noch voor rekening van een derde concurrerende produkten te verkopen en voorts om
op eigen kosten een behoorlijke en voldoende publiciteit en service te
verzorgen en een voldoende voorraad aan onderdelen ter beschikking te
hebben. Van zijn kant mag Grundig noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
aan een ander persoon in het overeengekomen gebied leveren. Deze
clausule maakt deel uit van een systeem van gebiedsbescherming dat in
de gehele verkoopsorganisatie van Grundig, dus ook t.a.v. andere exclu-

siefverkopers van Grundig, wordt toegepast. Uitvoer en wederinvoer
wordt daarenboven verboden aan alle afnemers van Grundig, zowel
Duitse als buitenlandse. Het is Consten toegestaan, zich bij de verkoop
van Grundig-produkten, gedurende de duur van de overeenkomst te bedienen van de naam en het embleem Grundig.
Naast de aldus beschreven exclusieve distributieovereenkomst, werd
een bijkomende overeenkomst gesloten tussen dezelfde partijen, waarbij
Consten de toelating verkrijgt in Frankrijk het merk Gint (Grundig International) op zijn naam te laten registreren. Dit merk is aangebracht op
alle door Grundig vervaardigde produkten. Consten verbindt zich ertoe
dit merk terug aan Grundig over te dragen of de merkinschrijving te doen
doorhalen, zodra hij zal ophouden alleenverdeler van Grundig te zijn.
Het merk Gint ·is in Duitsland geregistreerd op naam van Grundig maar
in de andere landen op naam van de respectieve alleenverdelers.
In de loop van 1960 en 1961, hebben verschillende Franse ondernemingen, waaronder UNEF de belangrijkste was, Grundigapparaten
rechtstreeks bij Duitse handelaars aangekocht, ondanks de door deze
laatsten op zich genomen verplichting niet weder uit te voeren. UNEF
heeft deze produkten doorverkocht aan Franse voortverkopers tegen
lagere prijzen dan deze toegepast door Consten.
Consten heeft vervolgens een eis ingesteld tegen de parallelverkoper
UNEF voor de Handelsrechtbank van de Seine teneinde vast te stellen
dat UNEF zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke mededinging (Trib.
Comm. de la Seine, 21 mei 1962, A. W.D.B.B., 1962, 2o6; Revue
trim. dr. comm., 1962, 727, met noot Hemard). Daarenboven spande Consten een vervolging in tegen UNEF wegens inbreuk op het merk Gint.
Als verweer tegen de eerste eis riep UNEF de nietigheid in van de overeenkomst tussen Grundig en Cons ten, op basis van artikel 85, tweede lid
E. E.G.-Verdrag. Daarenboven diende hij een klacht in bij de Commissie.
Na hoger beroep tegen de beslissing in eerste aanleg, besliste het Hof
van Beroep te Parijs zijn uitspraak te schorsen tot na de beslissing van
de Commissie in verband met de door UNEF ingediende klacht (Parijs 26 januari 1963, 1963,]. T., 169, met noot Braun; D., 1963, I, 189, met noot Robert. Drie dagen na de schorsingsbeslissing, d.i. op 29 januari 1963, heeft
Grundig de bewuste overeenkomst trouwens aangemeld bij de Commissie. (Voor een gelijksoortige eis van Consten tegen een andere parallelverkoper (Leissner), trouwens met gelijke afloop, zie: Rb. Straatsburg,
3 juni 1965, Gaz. Pal., 18-21 september 1965; Rev. trim. dr. comm., 1965,
488).
De beslissing van de Commissie viel op 23 september 1964: in het
nadeel van Grundig-Consten. De Commissie was van oordeel dat de
exclusieve verkoopovereenkomst en de bijkomende overeenkomst betreffende het merk Gint onder artikel 85, eerste lid vielen en niet in aanmerking kwamen voor een buiten toepassing verklaring op basis van artikel 85, derde lid. Deze beschikking komt verder nog ter sprake. Er weze
in ieder geval reeds opgemerkt dat ze slechts gedeeltelijk vernietigd werd

door het arrest van het Hof van Justitie van IJ juli I966 in de samengevoegde zaken 56 en s8/64 (zie verder, nr. IJ).
8 - Uit de voornoemde beschikking blijkt de opvatting van de Commissie nopens de draagwijdte van het toepassingsvereiste ,ongunstige
beinvloeding van de handel tussen lid-Staten". Onder punt II, 2 van haar
beslissing geeft de Commissie de redenen aan waarom, volgens haar, aan
dit toepassingsvereiste is voldaan. De overeenkomsten werden gesloten
tussen twee ondernemingen die hun zetel hebben in twee verschillende
lid-Staten, en regelen voor de contractsartikelen de handel tussen deze
lid-Staten op zodanige wijze dat deze handel volledig voorbehouden
blijft aan de partijen bij de overeenkomst. De overeenkomsten verhinderen de invoer naar Frankrijk van Grundig-produkten door andere
Franse ondernemingen dan Consten. Daarenboven verbiedt de alleenverkoopovereenkomst Consten de Grundig-produkten weer uit te voeren.
De versmelting van de nationale markten binnen de E.E.G. wordt zodoende bemoeilijkt en zelfs onmogelijk gemaakt, hetgeen blijkt uit de
bestaande prijsverschillen tussen Frankrijk en Duitsland. De bijkomende
overeenkomst betreffende de inschrijving van het merk Gint op naam
van Consten draagt eveneens bij tot de isolering van de nationale markten
en kan dus de handel tussen de lid-Staten ongunstig beinvloeden. Voor
de toepassing van artikel 8 5, eerste lid, is het bovendien voldoende dat een
concurrentiebeperking ten gevolge heeft dat de handel tussen lid-Staten
zich onder andere omstandigheden ontwikkelt dan zonder deze beperking
het geval zou geweest zijn en dat de invloed van de beperking op de marktomstandigheden van enige betekenis is. Dit is het geval voor de beschouwde overeenkomsten.

9- DE BESLISSINGEN VAN DE CoMMISSIE INZAKE D.R.U.-BLONDEL;
HUMMEL - IsBECQUE ; ]ALA TTE - Voss - VANDEPUTTE. - Deze opvatting
van de Commissie komt nag tot uiting in drie latere beschikkingen
betreffende een verzoek tot buitentoepassingsverklaring van artikel 85,
eerste lid op grand van artikel 85, derde lid.
In haar beschikking van 8 juli I965 acht de Commissie het kartelverbod van artikel 85, eerste lid niet toepasselijk op een alleenverkoopovereenkomst voor Frankrijk, gesloten op I I november I959 tussen de Nederlandse producent van geemailleerd keukengerei, de firma Diepenbroeck
en Reigers N.V. (D.R.U.) en de Franse Firma Ets. Blondel S.A. (Publ.
Eur. Gem., I965, 2194, 65; Cah. dr. eur., I965, 237, met noot Suetens; ]. T.,
1965, 540-542, met noot Van Menen). Krachtens deze overeenkomst verbindt D.R.U. zich ertoe alle aanvragen en orders uit Frankrijk aan Blonde! over te maken. Blonde!, die belast wordt met de verkoop, het stockeren
en het leveren in Frankrijk van D.R.U.'s produkten, koopt en verkoopt
voor eigen rekening en wordt volkomen vrijgelaten in het vaststellen van
zijn verkoopprijzen. Het is Blondel niet verboden in het buitenland te
verkopen. Na te hebben vastgesteld dat de betrokken overeenkomst valt

onder artikel 85, eerste lid, vermits de drie daar genoemde voorwaarden
vervuld zijn, besluit de Commissie evenwel dat de voorwaarden voor de
buitentoepassingverklaring van het verbod eveneens voorhanden zijn (zie
verder, nr. 26). T.a.v. het tweede, hier besproken toepassingsvereiste van
artikel8s, eerste lid, merkt de Commissie op dat de overeenkomst de voorwaarden vaststelt onder dewelke de produkten van de producent ingevoerd
zullen worden van Nederland naar Frankrijk. Hierdoor speelt de handel
tussen de lid-Staten zich onder· andere voorwaarden af dan wanneer deze
mededingingsbeperking die waarneembaar is en waarvan de invloed op
de handel tussen de lid-Staten van enige betekenis is, er niet ware geweest.
Hieruit leidt de Commissie af dat bedoelde overeenkomst de handel
tussen de lid-Staten ongunstig kan be:invloeden.
Op 17 september 1965 en op 17 december 1965 heeft de Commissie
haar standpunt, in nagenoeg identieke bewoordingen, nogmaals bevestigd
in verband met andere alleenverkoopovereenkomsten houdende gelijkaardige bepalingen als de overeenkomst tussen D.R.U. en Blondel. Het
betreft met name de overeenkomst tussen de Duitse producent Ludwig
Hummel en de Belgische distributeur E. Isbecque (Publ. Eur. Gem.,
1965, 2581/65) en de overeenkomsten gesloten tussen de Franse producent
Maison Jalatte S.A. enerzijds en respectievelijk de Duitse onderneming
Hans Voss K.G. en de Belgische onderneming Ets. Vandeputte N.V.
anderzijds (Pub!. Eur. Gem., 1966, 37/66).
10 - SAMENVATTING. Uit de voorgaande beschikkingen kan men
enkele besluiten trekken omtrent de opvatting van de Commissie, v66r.
de kartelarresten van 1966, nopens de besproken toepassingsvoorwaarde.
Men kan vooreerst vaststellen dat volgens de Commissie de handel
tussen lid-Staten ongunstig beinvloed wordt tengevolge van een overeenkomst zodra de handel tussen de lid-Staten zich wegens die overeenkomst
onder andere voorwaarden ontwikkelt dan zonder de overeenkomst het
geval zou geweest zijn. Zodoende sluit de Commissie zich aan bij de
strekking in de rechtsleer volgens dewelke elke overeenkomst die de
goederenstroom tussen de lid-Staten van zijn normale en natuurlijke weg
doet afwijken, de tussenstatenhandel ongunstig kan beinvloeden (zie
vorig overzicht, nr. 68, T.P.R., 1964, 651). Tevens verwerpt de Commissie de thesis volgens dewelke, om de ongunstige invloed van een overeenkomst op de interstatenhandel te bepalen, men een economische balans moet opmaken van de gunstige en ongunstige gevolgen van de overeenkomst op het volume van de handelsbetrekkingen tussen de lid-Staten
of op de kwaliteit van de geruilde produkten. De Commissie verwierp
inderdaad in de zaak Grundig-Consten het argument van genoemde
partijen m.b.t. de kwantitatieve aangroei van de handel tussen de lid-Staten
(zie boven, nr. 8).
Voorts kan men uit de besproken beschikkingen afl.eiden dat volgens
de Commissie de beinvloeding van de interstatenhandel, om laakbaar te
zijn, een zeker belang moet hebben. Het betreft hier een toepassing van

490

het adagium de minimis non curat praetor De Commissie onthoudt er zich
nochtans van in deze aangelegenheid een criterium voor appreciatie vast
te stellen.
BESLISSINGEN VAN NATIONALE RECHTBANKEN. - Beslissingen van de
nationale rechters die m.b.t. het besproken toepassingsvereiste onder de
invloed staan van de opvattingen van de Commissie zijn het vonnis van
de rechtbank van Mannheim (Landgericht Mannheim, 22 januari 1965,
WuW., 1965, 588 e.v.; S.E. W., 1965, 624 e.v., met noot Suetens) en de
uitspraak van de rechtbank van koophandel te Brussel (Hrb. Brussel, 9
december 1965, fur. comm. Brux. 1965, 283; Cah. dr. eur., 1966, 317, met
noot G. Bricmont). In beide gevallen riepen de verweerders, zich steunend
op artikel 85, tweede lid, de nietigheid in van een overeenkomst waarop
de respectieve eisers zich hadden beroepen om schadevergoeding te eisen,
in het eerste geval op grond van beweerde wanprestatie, in het tweede
geval, wegens onrechtmatige eenzijdige verbreking. Het betrof in beide
gevallen, volgens de vaststelling van de rechtbank, niet bij de Commissie
aangemelde alleenverkoopovereenkomsten van het gesloten type. Onder
de woorden ,ongunstige beinvloeding van de interstatenhandel" verstond de rechtbank van Mannheim elke kunstmatige afbuiging van de
goederenstroom van zijn normale en natuurlijke weg zonder dat het nodig
is het schadelijk of nuttig gevolg van de vastgestelde afbuiging aan te
tonen. In casu stelde de rechtbank vast dat de overeenkomst de goederen
een andere weg deed volgen dan het geval zou geweest zijn bij afwezigheid
van de overeenkomst. De rechtbank van Brussel kwam tot dezelfde conclusie, maar dan op grond van een veel minder precieze interpretatie van
de uitdrukking ,de handel tussen lidstaten ongunstig beinvloeden".
II -

B. DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN ]USTITIE (*)
12 - DE ZAAK 56/65 (L.T.M. M.B.U.). -Door het hof van beroep
te Parijs werd op 7 juli 1965 een prejudiciele vraag voorgelegd aan het
Hof van }ustitie (Parijs, 7 juli 1965, Cah. dr. eur., 1965, 220, met
noot Rijziger; Rev. trim. dr. eur., 1965, 491; ]. T., 1966, 259, met noot
Magnee). De feiten waarover het Parijse Hof zich moest uitspreken waren
de volgende.
Bij overeenkomst van 7 april 1961 heeft La Technique Miniere
(L.T.M.), een Franse firma, die als doel heeft de verspreiding en de ver-

(*) Tijdens de periode besproken in het vorig overzicht had het Hof niet de gelegenheid om zich uit te spreken over de interpretatie van het hier behandelde toepassingsvereiste (zie vorig overzicht, nr. 72, T.P.R., 1964, 657). Een eerste kans daartoe werd gemist nadat de Rb. te Zutphen op 19 augustus 1964 een prejudiciele vraag had gesteld tot
interpretatie van artikel 85 E.E.G.-Verdrag (S.E.W., 1965, 66o, met noot Snijders). Deze
zaak werd nochtans op 31 maart 1965 van de rol geschrapt (Pub!. Eur. Gem., 1965, 1069/
6s; N.j., 1965, nr. 210).
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koop van materialen voor openbare werken, zich verbonden bij de Duitse
firma Maschinenbau Ulm (M.B.U.) 37 nivelleringsmachines te kopen,
leverbaar in een termijn van twee jaar. Door deze overeenkomst kent
M.B.U. het alleenverkooprecht t.a.v. deze machines voor het Franse
grondgebied toe aan L. T .M. Verder wordt tussen partijen overeengekomen dat L.T.M. geen concurrerende machines mag verhandelen zonder
de voorafgaande toestemming van M.B.U. L.T.M. behoudt het recht
het materiaal van M.B.U. terug uit te voeren en anderzijds kan elke Franse
koper zich bevoorraden door parallelimporten uit de andere landen van
de Gemeenschap. Wij staan hier dus voor een open exclusiviteitsovereenkomst.
Na levering van 6 machines wenst L.T.M. zich van de overeenkomst
te ontdoen. Daartoe roept deze firma in dat het geleverde niet in overeenstemming is met de bestelling en tevens onbruikbaar voor de Franse markt,
tot vaststelling waarvan zij in kort geding een deskundige heeft doen aanstellen. Deze komt nochtans tot het besluit dat het geleverde materiaal
overeenstemt met wat besteld werd en daarenboven zeer goed verkoopbaar is op de Franse markt. Hierop heeft de rechtbank van de Seine, op
dagvaarding van M.B.U., in een vonnis van 8 januari 1964 beslist dat de
overeenkomst verbroken werd door L.T.M. L.T.M. tekende tegen deze
beslissing hoger beroep aan en vraagt het hof van beroep te Parijs, in
hoofdorde, om de absolute nietigheid van de overeenkomst (die niet te
gepasten tijde oij de Commissie was aangemeld) uit te spreken wegens
strijd met artikel 85, eerste lid, en subsidiair om de uitspraak te schorsen
tot het Hof van Justitie, waarnaar de zaak zou verwezen worden op basis
van artikel 177 E.E.G.-Verdrag, zich zou uitgesproken hebben over de
interpretatie van dit artikel en de uitvoeringsverordeningen ervan.
Het hof van beroep te Parijs gaf gevolg aan die vraag en stelde in zijn
arrest van 7 juli 1965 (]. T., 1966, 259 e.v., met noot Magnee) twee prejudiciele vragen aan het Hof van Justitie. Vooreerst werd aan het Hof gevraagd welke interpretatie moet worden gegeven aan artikel 85, eerste lid
E.E.G.-Verdrag en aan de uitvoeringsverordeningen ervan t.o.v. een overeenkomst die niet werd aangemeld en die een exclusief verkooprecht bevat, dat de beneficiaris ervan nochtans toelaat de contractprodukten weder
uit te voeren naar alle andere lid-Staten, dat zich niet verzet tegen parallelimporten vanwege alleenverdelers uit andere landen en dat de handel in
concurrerende produkten onderwerpt aan de voorafgaande toestemming
van de principaal.
De tweede vraag betrof de draagwijdte van de nietigheid voorzien in
artikel 85, tweede lid, met name of de overeenkomst in haar geheel dan
wel gedeeltelijk nietig is (zie verder, nr. 52).
In zijn arrest van 30 juni 1966 heeft het Hof van Justitie op deze
beide vragen een antwoord gegeven (]urisprudentie, XII, 1966, 392; S.E. W.,
1966, 371; ]. T., 1966, 521, met noot Franck; C.M.L. Review, 1966, 197,
met noot Deringer, 220; Cah. dr. eur., 1966, 335, met noot Baardman,
669). Dit arrest, evenals de hierna geciteerde arresten, zal in de loop van
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deze kroniek besproken worden ter gelegenheid van de systematische behandeling van de erin aan bod komende punten.
13 - DE ZAKEN 56/64 EN 58/64 (GRUNDIG-CONSTEN) EN 32/65 (lTALIAANSE
REGERING). - Op 13 juli 1966 heeft het Hof twee belangrijke arresten
uitgesproken. Het eerste arrest (]urisprudentie, XII, 1966, 450), betrof het
beroep ingesteld door de Franse firma Ets. Consten en haar contractspartner de Duitse firma Grundig tegen de vroeger besproken beschikking van
de Commissie van 23 september 1964 (zie hoven, nr. 7). Het beroep
strekte tot de nietigverklaring van de voormelde beschikking op grond
van artikel 173 E.E.G.-Verdrag. Dit arrest zal eveneens besproken worden
in de loop van de verdere uiteenzetting. Het volstaat nu er op te wijzen
dat de beslissing van de Commissie gedeeltelijk nietig verklaard werd, nl.
voor zover de Commissie de overeenkomst in haar geheel strijdig met
artikel 85 had bevonden, inbegrepen de elementen van de overeenkomst
die niet wezenlijk waren voor de inbreuk. Voor het overige werd het beroep van partijen afgewezen. De beslissing van de Commissie werd dus
gehandhaafd voor zover zij bepaalde clausules van de overeenkomst een
inbreuk noemde op artikel 85, eerste lid, een buitentoepassingverklaring
op basis van artikel 85, derde lid onmogelijk achtte en de betrokken ondernemingen verplicht zich te onthouden van elke gedraging die strekt tot
het hinderen of bemoeilijken van de vrije keuze van derde ondernemingen
om de contractsartikelen bij groat- of kleinhandelaars in de E.E.G. te
betrekken met het oog op voortverkoop in het contractsgebied.
Het tweede arrest van 13 juli 1966, in de zaak 32/65, betrof het beroep tot nietigverklaring van de Raadsverordening nr. 19/65 uitgaande
van de Italiaanse Regering (]urisprudentie, XII, 1966, 58o). De omstandigheden die aanleiding waren tot dit beroep zullen bij de behandeling van
genoemde verordening besproken worden (zie verder, nr. 45). Stippen
wij nu reeds aan dat de eis tot nietigverklaring door het Hof werd afgewezen.

14 - DE ZAAK 23/67 (BRoUWERIJ VAN HAECHT). - Op 12 december
1967 deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak Brouwerij Van Haecht
tegen Wilkin en Janssen (]urisprudentie, XIII, 1967, 512; S.E. W., 1969,
39, met noot Baardman; ]. T., 1968, 435, met noot Malherbe; Rev.
trim. dr. eur., 1968, 435; R.C.].B., 1968, 144, met noot Joliet).
In de loop van 1963 wordt een overeenkomst gesloten tussen de
Brouwerij van Haecht en Wilkin-Janssen, uitbater van een drankgelegenheid te Esneux. De brouwerij bezorgt de meubelen en staat tevens een
lening toe. Wilkin van zijn kant verbindt zich ertoe bij wijze van tegenprestatie, zich uitsluitend bij de brouwerij van Haecht te bevoorraden in
bieren, limonades en andere dranken, zowel voor persoonlijk gebruik als
voor de zaak. De opgelegde exclusiefverplichting zal gelden tot bij de terugbetaling van de lening plus twee jaar, maar in elk geval voor een minimumduur van drie jaar. In de loop van 1966 laat de brouwerij van Haecht
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vaststellen dat Wilkin zich oak bevoorraadt bij een andere leverancier en
bijgevolg de exclusiefverplichting niet naleeft. De brouwerij vraagt daarop
aan de rechtbank van koophandel te Luik Wilkin te veroordelen tot de
terugbetaling van de lening, de teruggave van de uitrusting en een schadevergoeding. Voor de rechtbank geeft Wilkin weliswaar toe zich bij andere
leveranciers te hebben bevoorraad, maar beroept zich op artikel 85 E.E.G.Verdrag teneinde de overeenkomst te horen nietig verklaren.
Na te hebben vastgesteld dat de betwiste overeenkomst niet valt
onder Verordening nr. 67{67 van de Commissie (zie verder, nr. 46) houdende groepsvrijstelling voor bepaalde exclusiefovereenkomsten, legt de
rechtbank te Luik in haar vonnis van 8 mei 1967 (Cah. dr. eur., 1967, 549,
met noot Louis en Magnee) volgende prejudiciele vraag voor aan het Hof
van Justitie tot interpretatie van artikel 85 : moet men bij de beoordeling
of een betwiste overeenkomst verboden is door artikel85, eerste lid E.E.G.Verdrag rekening houden met de economische context en het geheel van
de markt d.w.z., in casu, met het gelijktijdig bestaan van een groat aantal
overeenkomsten van hetzelfde type opgelegd door een beperkt aantal
Belgische brouwerijen aan een belangrijke groep afnemers van dranken
of moet men zich beperken tot een onderzoek naar de gevolgen op de
markt van elke overeenkomst afzonderlijk genomen ? Zoals hierna zal
blijken beantwoordde het Hof deze vraag in de zin van de eerste voorgestelde oplossing.

15 - DE OPVATTING VAN HET HoF IN VERBAND MET HET BESPROKEN TOEPASSINGSVEREISTE. - De opvatting van het Hof, zoals die blijkt uit de
hierboven genoemde arresten, kan als volgt worden samengevat.
a) Het besproken toepassingsvereiste beoogt de aflijning van het
toepassingsgebied ratione materiae van het communautaire kartelrecht.
,Overwegende dat deze bepaling van art'ikel 85, die blijkens de aanhef
betrekking heeft op met de gemeenschappelijke markt onverenigbare
overeenkomsten, ertoe strekt om door middel van de voorwaarde, dat
belemmeringen op de weg naar een markt voor de gezamenlijke lid-Staten
te duchten moeten zijn, de grenzen binnen welke het verbod van toepassing is af te bakenen ;
dat immers verstoring der mededinging als gevolg van de overeenkomst slechts voor zoveel deze de handel tussen lid-Staten ongunstig kan
beinvloeden onder de verbodsbepalingen van het communautaire recht
(artikel 85) valt en voor zoveel zulks niet het geval is aan de werking der
bepaling ontkomt" (L.T.M.-M.B.U., ]urisprudentie, XII, 1966, 414).
,Overwegende dat met bovenbedoelde voorwaarde van artikel 85, I
wordt beoogd, om wat de voor kartels geldende normen betreft, de grens
te bepalen tussen het gemeenschapsrecht en dat van de lid-Staten "(Grundig-Consten; ]urisprudentie, XII, 1966, 514).
b) Aan het toepassingsvereiste is voldaan indien de onderzochte afspraak laat veronderstellen, op grand van een geheel van objectieve, feitelijke of juridische elementen, dat zij eventueel bij machte is om een
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directe of indirecte, actuele of potentiele invloed uit te oefenen op de ruilverhandelingen tussen de lid-Staten, om bij te dragen tot een splitsing
van de markt en om de door het Verdrag gewilde economische interpenetratie te bemoeilijken.
,.Dat de overeenkomst, wil hiervan sprake zijn, dat zij, al dan niet
rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, het ruilverkeer tussen lid-Staten
kan beinvloeden;
dat men derhalve, ten einde te onderzoeken of artikel 85 op een overeenkomst met een alleenverkoopclausule van toepassing is, zal hebben na
te gaan of zij met name, de markt voor bepaalde goederen tussen de lidStaten kan belemmeren en aldus de wederzijdse economische penetratie,
door het Verdrag beoogd, kan bemoeilijken "(L.T.M.-M.B.U., ]urisprudentie, XII, 1966, 414) .
.,Dat het hiertoe met name van belang is vast te stellen of de overeenkcimst direct of indirect, terstond dan wel slechts potentieel, de vrije
handel tussen de lid-Staten op zodanige wijze kan beinvloeden, dat de
verwerkelijking van de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt
wordt geschaad" (Grundig-Consten, ]urisprudentie, XII, 1966, 515) .
.,Dat van dit laatste (nadelige beinvloeding van de handel tussen Lidstaten), slechts sprake is wanneer mag worden verwacht, dat de overeenkomst, het besluit of de feitelijke gedraging, in verband met het geheel
harer objectieve omstandigheden - feitelijke of rechtens - het ruilverkeer tussen lid-Staten al dan niet rechtstreeks zou kunnen beinvloeden,
bijdragen tot belemmering van de markt en de door het V erdrag beoogde
wederzijdse economische penetratie bemoeilijken" (Van Haecht-Wilkin
en Janssen, ]urisprudentie, XIII, 1967, 123) .
.,Overwegende dat de overeenkomst, om de handel tussen lid-Staten
ongunstig te kunnen beinvloeden, op grond van het geheel van objectieve
omstandigheden - feitelijk of rechtens - met een voldoende mate van
waarschijnlijkheid moet doen verwachten dat zij, al dan niet rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel, het ruilverkeer tussen lid-Staten kan beinvloeden in een voor de verwezenlijking van de doelstellingen van een
enkele markt tussen Staten schadelijk zijn;
dat deze voorwaarden moeten worden bezien in het Iicht van de
feitelijke omstandigheden van de overeenkomst" (Yolk-Vervaecke, ]urisprudentie, XV, 1969, 301).
c) Een vermeerdering, tengevolge van het bestaan van de afspraak
van het volume van de interstatenhandel belet niet dat de afspraak toch
bij machte kan zijn om de interstatenhandel ongunstig te be!nvloeden .
.,Dat een overeenkomst derhalve, ook wanneer zij - en wellicht
zelfs in aanzienlijke mate - tot een toeneming van de handel tussen staten
leidt, niettemin zeer wel die handel in bovenbedoelde zin ,.ongunstig kan
beinvloeden" (Grundig-Consten, ]urisprudentie, XII, 1966, srs).
d) Bij het beoordelen van de voorwaarden die leiden tot het vervuld
zijn van het besproken toepassingsvereiste, moet men de onderzochte afspraken in samenhang beschouwen met andere afspraken waarmee de
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eerstgenoemde afspraak verweven is. Aldus kan het bestaan van gelijkaardige afspraken een van de omstandigheden zijn, ofschoon niet de enige
omstandigheid, die samen met andere het geheel van de economische en
juridische context vormt binnen dewelke de afspraak moet worden beoordeeld.
,Dat men ter beantwoording van de vraag of zulks het geval is, de
overeenkomsten, het besluit of de gedraging dan ook geenszins buiten
verband met de overige omstandigheden mag bezien;
overwegend dat, wanneer meer dergelijke overeenkomsten zijn aangegaan zulks te samen met andere omstandigheden de economisch-juridische samenhang kan opleveren, waarin de overeenkomst moet worden
beoordeeld ;
dat, wanneer deze situatie derhalve in aanmerking moet worden genomen, zij nochtans op zichzelve niet als beslissend mag worden beschouwd;
dat zij immers slechts een der onderscheidene middelen vormt
ten einde na te gaan of, langs de weg van verstoring der mededinging, de
handel tussen de Lid-staten nadelig kan worden beinvloed" (Van HaechtWilkin en Janssen, ]urisprudentie, XIII, 1967, 523).
16- BESPREKING. - VERGELIJKING MET DE AANVANKELIJKE OPVATTING
VAN DE CoMMISSIE.- Vergelijkt men de opvatting van het Hofvan Justitie
met die van de Commissie vim v66r de hierboven besproken kartelarresten
(zie boven, nr. IO ), dan stelt men punten van overeenkomst maar ook
punten van verschil vast. Stippen wij eerst de punten van overeenkomst
aan. Zoals de Commissie (dit evenwel nooit zo uitdrukkelijk heeft gezegd)
is het Hof van oordeel dat het besproken toepassingsvereiste ertoe strekt
het toepassingsgebied van de communautaire regeling vast te stellen : afspraken die uitsluitend de ruilverhoudingen binnen een bepaalde lid-Staat
raken of de ruilverhoudingen. binnen een bepaalde lid-Staat met derde
landen vallen niet onder het kartelverbod van artikel 85, eerste lid; afspraken die de ruilverhoudingen tussen de lid-Staten raken, vallen onder
het verbod, zo ook de andere voorwaarde is vervuld en kunnen daarenboven indien zij ook de verhoudingen binnen een bepaalde lid-Staat raken
onder het nationale kartelrecht van de betrokken lid-Staat (of lid-Staten)
vallen.
Met de Commissie is het Hof van oordeel dat een kwantitatieve vermeerdering van het volume van de handel tussen lid-Staten, als gevolg van
een afspraak, niet belet dat de interstatenhandel tach nog ongunstig wordt
beinvloed door de betrokken afspraak.
Er zijn nochtans enige verschilpunten. Een eerste verschilpunt is
meer ogenschijnlijk dan werkelijk. Anders dan de Commissie, heeft het
Hof in geen enkel van de besproken arresten gesteld dat de vastgestelde
(ongunstige) beinvloeding van de interstatenhandel een zeker belang moet
hebben. Wellicht vond het Hof het overbodig zulks uitdrukkelijk te stellen
omdat deze correctie reeds in zekere mate vervat ligt in de hierna be-

sproken aanduiding, door het Hof verstrekt, dat de vastgestelde beinvloeding, om verboden te zijn, bij machte moet zijn om de door het Verdrag gewilde economische interpenetratie te bemoeilijken : een weinig
belangrijke beinvloeding is daartoe niet in staat.
Terwijl de Commissie in verband met het besproken toepassingsvereiste steeds het vrij neutrale, bijna mechanische, criterium hanteert
volgens hetwelk een ongunstige beinvloeding van de interstatenhandel
duidt op ,een zich onder andere voorwaarden ontwikkelen van de handel
tussen lid-Staten", benadrukt het Hof dat de vastgestelde beinvloeding,
om verboden te zijn, moet leiden tot een splitsing van de markt en tot
een bemoeilijking van de door het Verdrag gewilde economische interpenetratie. Ofschoon men daaruit niet mag afleiden dat, volgens het Hof,
aileen maar marktverdelingsafspraken aan het besproken toepassingsvereiste kunnen voldoen - het Hof had tot dusver niet de gelegenheid om
zich over andere afspraken uit te spreken, vandaar dat de door het Hof
gebruikte terminologie hoofdzakelijk is afgestemd op exclusiefregelingen
- ligt daarin een nuanceverschil vergeleken met de opvatting van de
Commissie. Naar de opvatting van het Hof zal een afspraak die, zelfs in
belangrijke mate, verantwoordelijk is voor het zich onder andere voorwaarden ontwikkelen va:n de interstatenhandel, toch niet voldoen aan het
besproken toepassingsvereiste indien die ,ontwikkeling onder andere
voorwaarden" onschadelijk is ; of zelfs voordelig is, voor de interpenetratie van de economie der lid-Staten. Dit verschil in opvatting is niet onbelangrijk vermits het in de praktijk kan leiden tot een verschillende beoordeling van open alleenverkoopscontracten.
C. BESLISSINGEN NA DE KARTELARRESTEN VAN 1967

17 - BESLISSINGEN VAN DE CoMMISSIE. - Na de arresten die door het
Hof van Justitie in 1966 werden gewezen (zie hoven, nr. 12 en 13) heeft
de Commissie, tijdens de besproken periode, nog verschillende andere
beschikkingen afgegeven. Een nieuw verschijnsel doet zich hierbij voor.
Vele van deze beschikkingen hebben inderdaad betrekking op samenwerkingsovereenkomsten. In tegenstelling met de periode voor de arresten
waar de Commissie zich over verticale overeenkomsten moest uitspreken
staan we hier dus voor horizontale overeenkomsten.
Een eerste overeenkomst waarover de Commissie zich uitsprak beoogde een samenwerking tot stand te brengen tussen 18 middelgrote
producenten van scheepsverven met als doel het uitbouwen van een internationaal verkoopsnet teneinde op die wijze hun competitiviteit te versterken t.a.v. internationale groepen (Transocean Marine Paint Association, Publ. Eur. Gem., 1967, xo/67). Om dit te bereiken maakt men gebruik van een collectief merk waaronder de scheepsverven, die moeten
beantwoorden aan de technische kenmerken vastgesteld door een Centraal Bureau, worden verspreid. Elk lid, een per land waaronder vijf
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E.E.G.-landen, krijgt als afzetgebied een bepaald land toegewezen. Dit
afzetgebied wordt beschermd tegenover de andere producenten door een
systeem van commissies. Men mag inderdaad slechts een produkt in het
afzetgebied van een ander op de markt brengen op voorwaarde dat een
bepaald percentage van de prijs van deze verhandeling wordt afgestaan
aan de daar gevestigde verdeler. Voor de verdeling van produkten onder
individueel merk - wat ook nog mogelijk is - , in het gebied van een
ander verdeler is de toestemming van deze laatste vereist. Naar het oordeel van de Commissie valt deze overeenkomst onder artikel 85, eerste lid
maar zijn tevens de voorwaarden aanwezig voor de toepassing van het
derde lid van artikel 85 (zie verder).
Met betrekking tot het hier besproken vereiste stelt de Commissie
vast dat de overeenkomst de mogelijkheid beperkt van ondernemingen
uit vijf lid-Staten om door hen vervaardigde verven in andere lid-Staten
op de markt te brengen. De Commissie besluit dan ook ,dat de overeenkomst door de oprichting van deze kunstmatige belemmeringen de vrije
handel tussen de lid-Staten in de scheepsvervensector in gevaar kan
brengen op een wijze die nadelig kan zijn voor de verwezenlijking van de
doelstellingen van een enkele markt tussen de lid-Staten".
Een zelfde criterium werd door de Commissie toegepast bij de beschikking van buitentoepassingverklaring van artikel 85, eerste lid op een
overeenkomst die als doel had een samenwerking tot stand te brengen bij
onderzoek en ontwikkeling van een project (Acec Berliet). Met het oog op
de verwezenlijking en de commercialisering van een autobustype voorzien
van een elektrisch transmissiesysteem werd een werkverdelingsovereenkomst afgesloten tussen Acec en Berliet (Publ. eur. gem., 1968, L 201/7).
Acec zou de mogelijkheid bestuderen voor een eventuele toepassing van
haar elektrisch transrriissiesysteem op de autobussen van Berliet. Berliet
van zijn kant zou een prototype fabriceren van een autobus voorzien van
het Acec-systeem. Om dit te realiseren verbindt Acec zich ertoe in Frankrijk alleen aan Berliet te leveren en, met uitzondering van Belgie aan een
constructeur in ieder van de overige E.E.G.-landen, Berliet verbindt er
zich van zijn kant toe het elektrisch transmissie-systeem alleen van Acec
te kopen.
De Commissie stelt de aanwezigheid vast van de ongunstige beinvloeding van de interstatenhandel in het feit dat in Frankrijk alleen Berliet
het elektrische transmissiesysteem kan bekomen terwijl ook voor de andere
lid-Staten de afzet beperkt blijft tot een vertegenwoordiger per lid-Staat.
Hierdoor wordt de tussenstatenhandel op zo'n wijze beinvloed ,dat de
verwezenlijking van de doelstelling van de gemeenschappelijke markt
wordt geschaad".
In andere overeenkomsten waarbij de hier besproken voorwaarde aan
bod komt, werd door de betrokken partijen een systeem van gemeenschappelijke verkoop uitgewerkt (Cobelaz, I, II, Publ. Eur. Gem., 1968,
L 276/13 en L 276/19; - C.F.A., Pub!. Eur. Gem., 1968, L 276/29; Seifa, Pub!. Eur. Gem., 1969, L 173/8).

Aangezien de Commissie zich over vier gelijkaardige zaken had uit te
spreken, worden ze hier ook samen behandeld. De stikstofproducenten
van een lid-Staat hebben bij overeenkomst een verkoopssyndicaat opgericht dat zowel op de interne als op vreemde markten (d.w.z. niet E.E.G.markten) alle commercicle verhandelingen verricht met betrekking tot de
door hen gefabriceerde meststofprodukten. In Cobelaz betreft het Belgische ondernemingen die aan het gemeenschappelijk verkoopskantoor de
exclusiviteit van verkoop voor Belgic en de niet-E.E.G.-landen toekenden,
terwijl de leden het recht hebben vrij en individueel het produkt in andere
lid-Staten van de E.E.G. dan Belgic te verkopen. In C.F.A. treedt het
verkoopskantoor opals niet exclusief verkoper voor Frankrijk en de landen
buiten de E.E.G. In Seifa tenslotte betreft het een Italiaans verkoopssyndicaat dat als niet-exclusief verkoper optreedt op de Italiaanse markt evenals buiten de E.E.G. In al deze gevallen willigt de Commissie het verzoek om negatieve verklaring in. Aangezien de Commissie oordeelde dat
er een beperking van de mededinging aanwezig was spitste het probleem
zich toe op de vraag of ook de interstatenhandel ongunstig werd be!nvloed. op zodanige wijze dat de goede werking van de gemeenschappelijke
markt wordt geschaad. (In andere beschikkingen kwam het hier besproken
toepassingsvereiste niet aan bod en werd de negatieve verklaring afgeleverd
omwille van de afwezigheid van een beperking van de mededinging binnen
de Gemeenschappelijke Markt (zie verder)). De Commissie stelt dat moet
nagegaan worden of de bepalingen van de overeenkomst en die welke voor de
uitvoering daarvan zijn vastgesteld de vrije in- en uitvoer van de betrokken
ondernemingen binnen de gemeenschappelijke markt niet kunnen belemmeren. Aangezien de overeenkomsten slechts de gemeenschappelijke verkoop op respectievelijk de Belgische (Cobelaz), de Franse (C.F.A.) de
Italiaanse (Seifa) en de markten buiten de E.E.G. organiseren wordt de
vrije import binnen de gemeenschappelijke markt niet aangetast. Evenmin worden de aankoopmogelijkheden - zelfs niet op een indirecte
wijze- van de betrokken ondernemingen in de andere lid-Staten beperkt.
Anderzijds wordt evenmin de export binnen de gemeenschappelijke markt
beperkt aangezien deze slechts individueel door de betrokken fabrikanten
en hun wederverkopers kan plaatsvinden. Iedere onderneming is bovendien
vrij te bepalen hoeveel produkten zij langs het gemeenschappelijk verkoopskantoor wil op de markt brengen en hoeveel ze er zelf zal zal verspreiden binnen de E.E.G.-lid-Staten.
Uit deze beslissingen van de Commissie kan men opmaken dat niet
iedere afbuiging van de goederenstroom de interstatenhandel ongunstig
be!nvloedt. De verwezenlijking van de door het Verdrag gewilde economische eenheid moet er door bemoeilijkt worden, pas dan kan men spreken
van een nadelige invloed. Of deze nadelige invloed al dan niet aanwezig is
zal blijken uit het feit dat de bepalingen in de overeenkomst al dan niet
de vrije import en export van partijen en derden binnen de gemeenschappelijke markt kunnen belemmeren.
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18 - BESL1SS1NGEN VAN DE NATIONALE RECHTBANKEN. - De nationale
rechtspraak heeft blijkbaar dezelfde evolutie doorgemaakt als de Commissie. V 66r de arresten van het Hof van J ustitie werd elke afbuiging van
de goederenstroom beschouwd als een ongunstige beinvloeding van de
handel tussen de lid-Staten (zie hoven, nr. II). In de rechtspraak, na de
besproken arresten van het Hof van Justitie, vereist men voor de aanwezigheid van dit criterium een belemmering van de economische interpenetratie.
De niet-aanwezigheid van deze belemmering wordt o.m. afgeleid uit
het feit dat het doel van de overeenkomst er niet in bestaat de totstandkoming van een supranationale economische eenheid te belemmeren. Gezien de varieteit van de betrokken produkten en de veelvuldigheid van
het aanbod en het beperkt belang van de betrokken ondernemingen is de
rechtbank van oordeel dat de kwestieuze overeenkomst ook in haar gevolgen de economische interpenetratie tussen de lid-Staten niet hindert
(Hrb. Brussel, 30 juni 1967, fur. comm. Brux., 1967, 277). Een afwezigheid
van de hier besproken voorwaarde blijkt eveneens uit het feit dat een
overeenkomst geen aanleiding geeft tot de opsplitsing van de markt in
deelmarkten (Parijs, 22 februari 1967 (Laffort-Sarback), Rev. trim. dr. eur.,
1967, 144; - Parijs, 22 februari 1967 (L.T.M.-ULM), Cah. dr. eur.,
1967, 68o, met noot Jeantet).
Dat de nationale rechter ook oog heeft voor het feit dat men een overeenkomst moet zien in ,het systeem" waar ze is ingesehakeld fVan-Haecht)
blijkt uit een arrest van het hof van beroep te Parijs in de zaak DebroutelleSociete Total (Parijs, 23 december 1968, Europarecht, 1970, 49). Debroutelle beweerde dat zijn benzine-alleenkoopovereenkomst met Total
in strijd was met artikel85, eerste lid E.E.G.-Verdrag daar dergelijke overeenkomsten (waarop de benzine-distributie gebaseerd is) de nationale
markt voor invoer van buitenuit afsluiten. Het Hof oordeelde evenwel, dat
alhoewel dergelijke overeenkomsten meestal voor vijftien jaar afgesloten
zijn, en alhoewel het overgrote deel van de brandstof in Frankrijk zo
verdeeld wordt, de tussenstaatse handel door dergelijke overeenkomsten
niet beinvloed wordt omdat elke nieuwe verdeler of elke verdeler op het
einde van zijn exclusieve koopovereenkomst zijn verkoper kiezen kan.
Evenals het Hof en de Commissie zijn de rechters van de lid-Staten
van oordeel dat het hier besproken toepassingsvereiste er toe strekt het
toepassingsgebied van de communautaire regeling vast te stellen. Wanneer de ongunstige beinvloeding van de handel beperkt blijft tot de interne markt van een bepaalde lid-Staat, zal de overeenkomst die deze
beinvloeding veroorzaakt niet onder artikel 85 vallen (Rb. 's Hertogenbosch, 19 november 1965, N.f., 1966, 1917;- Hrb. Brussel, 17 juni 1966,
fur. comm. Brux. 1969, 214-223; - bevestigd door Brussel, 19 februari
1969, f. T., 1969, 241-242; Gent, 30 juni 1969, R. W., 1969-70, 169).
Vallen evenmin onder het verbod van artikel 85, eerste lid afspraken
die uitsluitend de ruilverhoudingen binnen een bepaalde lid-Staat met
derde landen regelen (Rb. Brussel, 4 oktober 1966, f. T., 1967, 243, met
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noot L. Van Bunnen). Om vast te stellen dat enkel de ruilverhoudingen
binnen een bepaalde lid-Staat. en een derde Staat bei'nvloed worden dan
wel de ruilverhoudingen tussen de lid-Staten moet men ,de territoriale
uitwerking van de overeenkomst onderzoeken". Hierbij is de nationaliteit
van de betrokken partijen van geen belang (Rb. Leuven, 27 januari 1967,
R. W., 1967-68, 51;- Brussel, 7 januari 1969, ]. T., 1969, 528;- anders:
het hierbove~ vermelde vonnis van de rechtbank te Brussel dat op basis
van de nationaliteit van de betrokken partijen Engelsman-Belg, ten onrechte besluit dat het kartelverbod van artikel 85, eerste lid niet toepasselijk kan zijn).

§ 3· V e r hindering, be perking of v e r v a 1 sing van
de mededinging binnen de Gemeenschappelijke
mark t
19 - lNLEIDING. - Het volstaat niet dat de overeenkomsten en feitelijke
gedragingen opdat ze onder artikel 85, eerste lid zouden vallen de handel
tussen de lid-Staten ongunstig kunnen bei'nvloeden, zij moeten er bovendien toe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de
gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Voor
de interpretatie van deze voorwaarde is de hier besproken periode van
zeer groot belang.
20 - DE BESLISSINGEN VAN DE CoMMISSIE. De Commissie had reeds
de gelegenheid zich v66r de hier besproken periode uit te spreken in de
overeenkomst Aardewerk (zie vorig overzicht, nr. 78, T.P.R., 1964, 667).
Later werden meerdere beschikkingen getroffen, waarvan de afzonderlijke ontleding een te uitgebreide opgave zou zijn binnen het kader van
dit overzicht.
Uit deze beschikkingen kunnen we de opvatting van de Commissie
in grote lijnen als volgt omschrijven.
a) Om vast te stellen of de betrokken overeenkomst de mededinging
vervalst, onderzoekt de Commissie zowel het doel van de overeenkomst
als haar gevolgen, zoals deze blijken uit de feiten die de Commissie kent
(Eurogypsum, 26 februari 1968, Publ. Eur. Gem., 1968, L 57/9). De
Commissie gaat zelfs verder in haar beschikking inzake Socemas van 17
juli 1968 (Pub. Eur. Gem., 1968, L 201/7), waar ze opmerkt dat voor het
mededinging beperkend karakter niet alleen rekening gehouden moet
worden met de thans bekende feitelijke gegevens doch bovendien met de
ontwikkeling hiervan zoals men deze met zekerheid kan voorzien. (Zie
ook : Beschikking, 5 mei 1969 inzake Convention Chaufourniers, Publ.
Eur. Gem., 1969, L 122/8.)
b) De aanwezigheid van een verhindering, beperking of vervalsing
van de mededinging wordt vastgesteld aan de hand van een nauwgezet
onderzoek betreffende de aantasting van het spel van vraag en aanbod.
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De beperking van de vraag en het aanbod lagen aan de grondslag
van de afwijzing van de Overeenkomst Aardewerk (zie vorig overzicht,
nr. 78, T.P.R., 1964, 661).
De vaststelling van een beperking in het rechtstreeks en het onrechtstreeks aanbod (door parallelverkoop) leidde tot de veroordeling van de
Grundig-Consten overeenkomst. De vaststelling van de beperking enkel
van het rechtstreeks aanbod lag aan de basis van de veroordeling van
de overeenkomsten D.R.U. -Blondel, Hummel-Isbecque, Jalatte-Voss en
Vandeputte, Acec-Berliet. Daarentegen leidt de afwezigheid van elke
beperking in vraag of aanbod tot negatieve verklaring afgeleverd voor de
overeenkomst Bendix-Mertens (zie vorig overzicht, nr. 8o, T.P.R., 1964,
663) evenals in V.V.V.F. (Pub!. Eur. Gem., 1969, L 168{22) en in de
fabrikage-overeenkomst voor rekening tussen Dunlop-Pirelli (Pub!. Eur.
Gem., 1969, L 323/21).
c) Het is voldoende dat de mededinging beperkt, vervalst of verhinderd wordt in een enkel stadium van de distributie (Grundig-Consten).
Bij merkartikelen volstaat het zelfs dat de mededinging in het distributiestadium beperkt wordt voor de produkten van eenzelfde merk (D.R.U.Blondel, Hummel-Isbecque, en Jalatte-Voss en Vandeputte).
d) Het is slechts de mededinging binnen de gemeenschappelijke
markt die de bescherming geniet die voorzien wordt door het E.E.G.Verdrag (Deca, Publ. Eur. Gem., 1964, 2761/64; - Rieckermann/AEG
- Elotherm, Pub!. Eur. Gem., 1968, L 276/25; - V.V.V.F.; --Seifa).
Het feit dat een van de partijen of beiden buiten de gemeenschappelijke markt gevestigd zijn doet nochtans geen afbreuk aan de toepassing
van artikel 85, eerste lid, zo het blijkt dat de overeenkomst betrekking
heeft op de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt (Rieckermannen, Beschikking 24 juli 1969 inzake kleurstoffen, Publ. Eur. Gem.,
1969, L 195/II).
e) De invloed op de mededinging moet waarneembaar zijn, d.w.z.
de gelaakte overeenkomst moet waarneembaar de positie van derde ondernemers of verbruikers wat hun mogelijkheden van bevoorrading of afzet
betreft, op de markt beinvloeden. De Commissie houdt bij dit onderzoek
rekening met de positie van de betrokken partijen op de markt, de aard
van de produkten, evenals met de duur van de overeenkomst (Nicholas
Freres-Vitrapo, Beschikking van 30 juli 1964, Publ. Eur. Gem., 1964,
2287/64).
f) Bij de beoordeling van de samenwerkingsovereenkomsten ziet de
Commissie het toepassingsvereiste vooral aanwezig in de ontplooingsbeperkingen die de leden zichzelf opleggen. Zander de overeenkomst zouden
de betrokkenen een meer intense concurrentie onder elkaar kunnen ontwikkelen (Cobelaz; - CFA; - Transocean Marine Paint Association).
Dit geldt temeer wanneer restricties worden aangebracht aan de vrijheid
van handel t.a.v. derden (Acec-Berliet). Samenwerking betreffende onderzoek van wetenschappelijke, technische, economische en juridische vraagstukken, merken, collectieve propaganda en het verspreiden van de resul502

taten van bevindingen, waarbij ook het individueel onderzoek nog mogelijk is, valt niet onder artikel 85, eerste lid (Eurogypsum; - V.V.V.F.).
Samenwerking bij verkoop valt evenmin onder het kartelverbod, indien
het gemeenschappelijk orgaan optreedt als een verlengstuk van de !eden
bij het marktonderzoek. Dit wordt bevestigd door het feit dat er noch
tussen de partijen (intern criterium, het betreft gespecialiseerde produkten),
noch t.a.v. derden (extern criterium, gering belang van partijen tegenover
belangrijke concurrentie) belangrijke concurrentiebeperkingen zijn waar
te nemen (Alliance de Constructeurs fran~ais de machines-outils, Publ.
Eur. Gem., 1968, L 201, 1). Een gelijkaardige opvatting treffen we aan in
een samenwerkingsovereenkomst met als doel de gemeenschappelijke
aankoop van produkten. Intern blijven de !eden vrij de verrichtingen van
het gemeenschappelijk koopkantoor te bevestigen of te weigeren, extern
hebben we te doen met een klein zakencijfer (Socemas, Publ. Eur. Gem.,
1968, L 201/7;- zie ook: Beschikking van 13 maart 1969 inzake Europese
tentoonstellingen van werktuigmachines, Publ. Eur. Gem., 1969, L 69/13).
g) Een ander soort overeenkomsten, specialisatieovereenkomsten genoemd, afgesloten tussen Clima-Chappee en Budcrus en tussen Jaz en
Peter (Publ. Eur. Gem., 1969, L 195/1 en L 195/5) vallen in het algemeen eveneens onder de toepassing van artikel 85, eerste lid, omdat de
partijen bij deze overeenkomst vrijwillig hun produktiegamma beperken.
21. - DE OPVATTING VAN HET HOF IN VERBANO MET HET BESPROKEN TOEPASSINGSVEREISTE. - De opvatting van het Hof van Justitie betreffende
deze voorwaarde treffen we eveneens aan in de reeds vermelde arresten
L.T.M.-M.B.U., Grundig-Consten, Van Haecht-Wilkin en Janssen,
Volck-Vervaecke. De opvatting van het Hof uit deze verschillende arresten
kan als volgt weergegeven worden.
a) Het volstaat, voor de toepassing van artikel 85, eerste lid, dat de
vervalsing van de mededinging voortvloeit uit het doel van de overeenkomst; enkel wanneer hieruit geen voldoende graad van schadelijkheid
blijkt client men ook de gevolgen van de overeenkomst te onderzoeken.
,Dat men in de eerste plaats de strekking der overeenkomst in verband met de economische omstandigheden, waarbinnen zij wordt toegepast, heeft na te gaan;
,dat wanneer een onderzoek van bedoelde clausule echter niet aan
het Iicht mocht brengen, dat in voldoende mate van benadeling der concurrentie sprake is, ware na te gaan tot welke gevolgen de overeenkomst
leidt ... " (L.T.M.-M.B.U., ]urisprudentie, XII, 1966, 414).
,Overwegende voorts dat bij de toepassing van artikel 85, § 1 op de
concrete gevolgen ener overeenkomst geen acht meer behoeft te worden
geslagen, wanneer eenmaal is gebleken dat zij ten doel heeft de concurrentie, te beperken of te vervalsen" (Grundig-Consten, ]urisprudentie, XII,
1966, 510).
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b) Bij het onderzoek naar de gevolgen moet men de overeenkomst
in haar reeel kader situeren, d.w.z. rekening houdende met de economische
en juridische context waarin partijen ze afgesloten hebben en met de
marktstructuur waarvan deze overeenkomst deel uitmaakt (Grundig-Consten, Van Haecht-Wilkin en Janssen). Men zal de door de overeenkomst
in het leven geroepen toestand vergelijken met de situatie die zou bestaan
hebben zonder de overeenkomst en er daarbij mee rekening houden dat
een negatieve beinvloeding van de mededinging kan betwijfeld worden
indien de litigieuze overeenkomst juist noodzakelijk lijkt voor de doorbraak op de markt door een onderneming die daar tot dusver niet in geslaagd was.
,Dat de beperkende werking van dit beding (clausule van gebiedsbescherming) op de concurrentie duidelijk blijkt wanneer men het ziet
in verband met het feit dat niet alleen aan Consten, doch ook aan de
overige exclusief-concessionarissen van Grundig, alsmede aan de Duitse
groothandelaren, een exportverbod werd opgelegd" (Grundig-Consten,
Jurisprudentie, XII, 1966, 516).
,Dat een overeenkomst derhalve - ter beoordeling of zij onder de
verbodsbepaling valt - niet geisoleerd mag worden bezien, dat wil zeggen
niet mag worden beoordeeld zonder dat tevens wordt gelet op de feitelijke
en juridische omstandigheden welke medebrengen, dat zij tot verhindering,
beperking of vervalsing van de mededinging leidt (Van Haecht, ]urisprudentie, XIII, 1967, 523).
,Dat deze voorwaarden moeten worden bezien in het licht van de
feitelijke omstandigheden van de overeenkomst;
,dat een overeenkomst dan ook aan het verbod van artikel 85 ontkomt wanneer zij wegens de zwakke positie welke belanghebbenden op de
markt voor de betrokken produkten innemen, de markt slechts in zeer
geringe mate beinvloedt" (Volck-Vervaecke, ]urisprudentie, 1969, IV, 302).
,Dat de mededinging in dit verband moet worden bezien in samenhang met de omstandigheden, waarin zij zich zonder de litigieuze overeenkomst zou afspelen;
dat met name in twijfel kan worden getrokken of van verstoring van
mededinging sprake is wanneer de overeenkomst juist noodzakelijk lijkt
te zijn om een onderneming in staat te stellen zich een plaats te veroveren
op een voor haar nieuwe markt" (L.T.M.-M.B.U., ]urisprudentie, XII,
1966, 415).
c) Om eeneventuele beperking vast te stellen zal men bij het onderzoek van de overeenkomst rekening houden met de ,aard en de al dan
niet beperkte hoeveelheid der betrokken produkten, de plaats door elk
van beide partijen op de betrokken markt ingenomen en het belang hunner
marktposities, het op zichzelf staand karakter van de betreffende overeenkomst dan wel juist de omstandigheid, dat zij tot een geheel van overeenkomsten behoort, de meer of minder imperatieve redactie der exclusiviteitsclausules dan wel, juist de mogelijkheid, die met betrekking tot
dezelfde produkten - door middel van wederuitvoer en neveninvoer -

aan andere goederenstromen werden gelaten" (L.T.M.-M.B.U., ]urisprudentie, XII, 1966, 415.)
d) Artikel 85, eerste lid E.E.G.-Verdrag beoogt zowel de bescherming van de mededinging tussen gelijkaardige produkten van verschillende
merken als de mededinging tussen produkten van eenzelfde merk. Daarenboven ontsnapt een beperking van de mededinging bij verkoop van produkten van hetzelfde merk niet aan het verbod van artikel 85, eerste lid,
door het feit dat ze de mededinging bij de producenten van verschillende
merken kan versterken.
,Dat weliswaar de concurrentie tussen producenten in het algemeen
duidelijker aan de dag treedt dan die tussen de verkopers van eenzelfde
merk, doch dat hieruit nog niet volgt dat een overeenkomst waarmede een
beperking van deze laatste vorm van mededinging wordt beoogd aan het
verbod van artikel 85, § 1, is onttrokken op grand van het enkele feit, dat
zij de eerstgenoemde concurrentie zou kunnen versterken" (GrundigConsten, ]urisprudentie, XII, 1966, 515).
e) De overeenkomst waarbij een onderneming zich ertoe verbindt
zich enkel en aileen te bevoorraden bij een enkele onderneming, met
uitsluiting van iedere andere, is strijdig met de bepalingen van artikel 85,
eerste lid omwille van .het feit dat aan de alleenverkoper een absolute
territoriale bescherming werd verleend, zodat voor de overeenkomstartikelen binnen het beschermde gebied elke vorm van mededinging werd
uitgesloten (Grundig-Consten).
Dergelijke overeenkomsten vallen nochtans niet van nature onder
artikel 85, eerste lid. Men zal in concreto moeten onderzoeken op basis
van een geheel van objectieve gegevens of de voorwaarden van artikel 85,
eerste lid actueel of potentieel aanwezig zijn.
, ,Overeenkomsten waarin een onderneming zich verbindt zich door
een bepaalde onderneming - met uitsluiting van aile andere - waren
te doen leveren, zijn niet reeds uit dien hoofde onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt ... " (Haecht-Wilkin, ]urisprudentie, XIII, 1967,
524).
22 - VERGELIJKING TUSSEN DE OPVATTING VAN HET HoF EN DEZE VAN DE
CoMMISSIE. - Wat de interpretatie van deze voorwaarde betreft staan
we voor een duidelijk gelijklopende opvatting tussen het Hof en de Commissie, wat overigens ten zeerste gewenst is in het kader van de rechtszekerheid.
Het Hof heeft nochtans, in tegenstelling met de Commissie van bij
de aanvang de gunstige invloed van de werking van een open alleenverkoopovereenkomst aanvaard, door te zeggen dat de aanwezigheid van het
mededingingsvervalsend karakter van dergelijke overeenkomst juist kan
betwijfeld worden zo de overeenkomst noodzakelijk is voor de prospectie
van een markt waar een onderneming tot dusverre nog niet was binnengedrongen (L.T.M.-M.B.U.).
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Deze gunstige invloed van een mededingingsbeperkende overeenkomst op de economische interpenetratie die het Hof aanvaardt lijkt bij
de Commissie nog niet doorgedrongen. De Commissie beperkt zich in
haar onderzoek te zeer tot de interne (mededingingsbeperkende) gevolgen
van de overeenkomst, de weerslag t.o.v. partijen (Transocean, AcecBerliet), zonder de externe (bevorderend voor een economische eenmaking)
gevolgen, de weerslag op de markt (L' Alliance, Socemas) te onderzoeken.
Het Hof is daarentegen .zelfs zover gegaan een gesloten exclusiviteitsovereenkomst gunstig te onthalen wegens de zwakke positie welke belanghebbenden op de markt voor de betrokken produkten innemen en het
belang van deze overeenkomst voor de economische interpenetratie.
(Volck-Vervaecke; - zie voor de exclusiviteitsovereenkomsten, nr. 47).
BESLISSINGEN VAN NATIONALE RECHTBANKEN. Bij de nationale
rechters van de lid-Staten treffen we de toepassing aan van de door het
Hof en de Commissie gegeven interpretatie, met deze bemerking dat men
ook, zoals het Hof, in de nationale rechtspraak de uitwerking van de
overeenkomst in de markt zal nagaan. Bij de vaststelling van de negatieve
be:invloeding van de mededinging gaat men de markt in concreto onderzoeken; de concrete uitwerking van eei). overeenkomst in de markt is bepalend (wat door de Commissie niet steeds wordt onderzocht). Pas daaruit kan men afl.eiden of er een ongunstige beinvloeding is van de mededinging (Hrb. Brussel, 30 juni 1967, fur. comm. Brux., 1967, 277; Luik, 8 juni 1966, ]. T., 1966, 670, met noot Bricmont).
De vervalsing, de verhindering of beperking moet waarneembaar
zijn (Luik, 8 juni 1966). Een te kleine beperking van de mededinging
gaat door de mazen van het kartelnet.
Het hof van beroep te Luik verwierp in casu de waarneembare invloed van de overeenkomst op de mededinging, verwijzend naar het zeer
laag zakencijfer van betrokken ondernemingen en naar het feit dat de
markt overspoeld werd 'met gelijkaardige concurrentiele produkten.
De opvatting van het Hof van Justitie betreffende een alleenverkoopovereenkomst met gebiedsbescherming (Grundig-Consten) werd te scherp
geinterpreteerd in een vonnis dat stelt dat een overeenkomst per se onder
het kartelverbod valt zodra er een clausule, die een territoriale beperking
inhoudt, is in opgenomei). (Hrb. Brussel, 6 september 1966, ]. T., 1967,
137; - ook: Hrb. Brussel, 9 december 1965, fur. comm. Brux., 1965,
283, waarin besloten wordt tot de toepasselijkheid van artikel 85, eerste
lid op een niet-geschreven overeenkomst van het gesloten type, zonder te
onderzoeken waar juist de inbreuk op artikel 85 zich situeerde). (Voor de
houding van de nationale rechter t.o.v. exclusiviteitsovereenkomsten, zie
nr. 48.) Een juistere nuancering treffen we aan in een later vonnis van
dezelfde rechtbank (Hrb. Brussel, 30 juni 1967, fur. comm. Brux., 1967,
277). Een workable competition, aldus de rechtbank, vereist een bepaalde vorm van coordinatie bij de afsluiting van overeenkomsten. Men zal
dan ook de schadelijkheidsgraad van elke overeenkomst in concreto moeten
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onderzoeken en daarbij zal men zich houden aan het adagium de minimis
non curat praetor.
De rechtbank besloot in casu dat de hier besproken voorwaarde niet
v:ervuld was, zich hierbij baserend op het kleine zakencijfer en op de omvang van het aanbod van gelijkaardige produkten.'
Bij een overeenkomst inzake de regeling van de distributie van merkartikelen zal men om haar schadelijkheidsgraad vast te stellen eveneens
moeten rekening houden met gelijkaardige produkten van andere merken
(Luik, 8 juni 1966, reeds gecit.; - Landesgericht Mannheim, 22 januari
1965, A WD BB, 1965, 6o).
AFDELING II

Buitentoepassingverklaring van het kartelverbod op grond
van artikel 85, derde lid E.E;G;-Verdrag
24 - ALGEMEEN. - Zoals in de vorige kroniek werd aangestipt kan
buitentoepassingverklaring van het in artikel 85, eerste lid vervatte kartelverbod door de Commissie worden toegestaap, op grond van artikel 85,
derde lid, indien de afspraak, waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, beantwoordt aan de vier daar genoemde voorwaarden (zie vorig overzicht,
nr. 83, T.P.R., 1964, 666). Sedert het van kracht worden van verordening
nr. 17, heeft de Commissie op dit stuk, onverminderd het toezicht van
het Hof van Justitie, een exclusieve bevoegdheid (ibidem, en nr. 132, biz.
708 e.v.). Tijdens de besproken periode komen dus geen uitspraken voor
van nationale kartelautoriteiten of rechtbanken betreffende de toepassing
van artikel 85, derde lid. Anderzijds staat het sedert de inwerkingtreding
van Verordening nr. 19/65, die door de Raad werd uitgevaardigd op 2
maart 1965, vast dat de Commissie ook groepsvrijstellingen kan afgeven
voor de in bedoelde verordening genoemde groepen van afspraken en
onder de daar genoemde voorwaarden. Van deze mogelijkheid heeft de
Commissie trouwens gebruik gemaakt in verband met bepaalde alleenverkoopovereenkomsten. Thans komen aileen de individuele beschikkingen
van de Commissie ter sprake : er zijn er tijdens de besproken periode een
achttal. De verleende groepsvrijstelling wordt later besproken (zie verder,
nr. 44). Verder had ook het Hof van Justitie in de Grundig-Consten-zaak
de gelegenheid om artikel 85, derde lid te preciseren. Ook deze uitspraak
wordt nu samengevat.

25 - DE INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN VAN DE CoMMISSIE. - DE ZAAK
GRUNDIG-CoNSTEN. - Bij beschikking van 23 september 1964 verwierp
de Commissie het verzoek ingeleid door de firma's Grundig en Consten
tot buitentoepassingverklaring van artikel 85, eerste lid, op de tussen hen
gesloten overeenkomsten (zie hoven, nr. 7). De beschikking is gesteund

op het feit dat tenminste twee van de vier voorwaarden, genoemd in artikel
85, derde lid, niet vervuld zij n.
T.a.v. de eerste voorwaarde, nl. dat de afspraak moet bijdragen tot
verbetering van de produktie of de distributie der betrokken produkten
of tot de verbetering van de technische of economische vooruitgang, stelt
de Commissie vast dat enkel een systeem van alleenverkoop kan leiden tot
de verbetering van de produktie en de distributie van produkten en dat
zij in het onderhavig geval aanneemt dat dit resultaat werd bereikt. De
vierde voorwaarde (geen uitschakeling van de mededinging voor een
wezenlijk deel van de betrokken produkten) laat zij helemaal onbesproken.
De tweede (billijk aandeel van de verbruiker) en de derde voorwaarde (onmisbaar karakter van de mededingingsbeperking) worden
daarentegen grondig onderzocht.
Wat de tweede voorwaarde betreft, stelt de Commissie dat in de
handel onder ,voordelen voor de verbruiker" niet alleen moeten worden
verstaan de verbetering van de distributie die de verbruikers ten goede
komt, doordat zij over grotere keuzemogelijkheden of gemakkelijker aankoopsfaciliteiten beschikken, maar oak de andere uit de rationalisatie
voortvloeiende verbeteringen, voornamelijk diegenen die de vorm aannemen van lagere prijzen of betere voorwaarden. Belangrijk is daarbij in
het onderhavig geval dat er een aanzienlijk prijsverschil bestaat tussen
Frankrijk en Duitsland dat veroorzaakt werd door de absolute territoriale
bescherming en dat door geen a-ridere oi:>rzaak op afdoende wijze kan verklaard worden.
Een zeer belangrijke vaststelling bij het onderzoek van de overeenkomst is dat de door haar opgelegde beperkingen niet onmisbaar zijn voor
de verbetering van produktie en distributie. De basisvraag die de Comissie zich terzake stelt luidt : is het npodzakelijk beroep te doen op een
systeem van absolute gebiedsbescherming ? Kan de verbetering van de
distributie ook niet bereikt worden wanneer nevenimporten toegelaten
zijn ? De Commissie is van oordeel d~t de praktijk toelaat te besluiten dat
de mogelijkheid van nevenimporten beschouwd kan worden als een nuttig
correctiemiddel op de prijsverschillen zonder dat hierdoor de verkooporganisatie in belangrijke mate in haar werking wordt gehinderd. De door
Grundig en Consten aangevoerde argumenten ter staving van de noodzaak van een absolute gebiedsbescherming om een juiste programmatie
toe te laten (nevenimporteurs zouden nu eens bij Grundig kopen, dan
weer ergens anders), een degelijke dienst na verkoop en een betrouwbaar
marktonderzoek mogelijk te maken, evenals de geheimhouding van de
technische documentatie te verzekeren worden door de Commissie weerlegd.
26 - LATERE BESCH1KKINGEN. - In haar beschikking van 8 juli 1965
(D.R.U.-Blondel), 17 september 1965 (Hummel-Isbecque), 17 december
1965 (Yalatte-Voss, Vandeputte), 27 juli 1967 (Transocean Marine paint
Association), 17 juli 1968 (Acec-Berliet), 13 maart 1969 (Europese ten-
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toonstellingen van werktuigen) en 22 juli 1969 (Clima Choppee-Buderus
en Jaz-Peter), heeft de Commissie telkens de buitentoepassingverklaring
van artikel 85, eerste lid, op basis van artikel 85, derde lid toegekend.
Betreffende de eerste voorwaarde, de verbetering van produktie en
distributie, heeft de Commissie o.a. vastgesteld dat de aanstelling van een
alleenverkoper de producent toelaat zijn produkten gemakkelijker in de
handel te brengen, dan wanneer hij een groat aantal overeenkomsten zou
moeten afsluiten met meerdere handelaars. Een dergelijke verkoopsconcentratie geeft de producent trouwens een beter beeld van de markttoestand en laat hem toe zich sneller aan te passen aan eventuele marktwijzigingen. De verkoopsorganisatie biedt tevens het voordeel dat moeilijkheden van juridische, taalkundige of andere aard gemakkelijk overwonnen worden.
De Commissie ziet de toepassing van de hier aangestipte voordelen
in volgende feiten; de alleenverkoopovereenkomst biedt de mogelijkheid
de produkten beter aan te passen aan de specifieke behoeften van een bepaald afzetgebied (Hummel-lsbecque); het feit dat iemand alleenverkoper
is zal hem aanzetten om zich op intense wijze toe te leggen op zijn distributieopdracht, dit ten voordele van de distributie en van de produktie
(Yalatte-Voss, Vandeputte); de concentratie van middelgrote ondernemingen laat hen toe zich een voldoende ruim afzetgebied te verzekeren
voor hun produkten. Ze kunnen zodoende in een intensievere concurrentie
treden met grote ondernemingen, hetgeen tot een verrijking van het aanbod en een verbetering van de afzetstructuur in de betrokken sector leidt
(Transocean Marine Paint Association); samenwerking biedt de mogelijkheid van produktieverbetering en daling van de kostprijs door een beter
georganiseerde werking van research en fabricage (Acec-Berliet, JazPeter, Clima-Chappee-Buderus).
Het aandeel van de verbruiker in het verwezenlijkte voordeel, tweede
voorwaarde, wordt over het algemeen oppervlakkiger onderzocht door de
Commissie. In D.R.U.-Blondel wordt dit aandeel van de verbruiker gezien in het feit dat hij gemakkelijker kan beschikken over in het buitenland vervaardigde produkten, die werden aangepast aan zijn eigen behoeften.
Daarbij kan hij rekenen op een snelle levering en hoeft hij geen abnormaal hoge prijzen te vrezen wegens mogelijkheid van parallelimporten.
Een soepele distributie leidt bovendien tot een toename in de vraag naar
betrokken produkten en dus tevens tot een toename van de produktie.
Hieruit volgt een betere spreiding van de vaste kosten met als resultaat
een verlaging van de kostprijs (Yalatte-Voss, Vandeputte, Jaz-Peter). Door
specialisatie-overeenkomsten worden de goederen beter aan de behoeften
aangepast (Jaz-Peter). Een goed georganiseerd distributienet laat de verbruiker toe, waar hij zich ook bevindt, de produkten te bekomen tegen
normale prijsvoorwaarden, aangezien de concurrentie niet wordt uitgesloten (Transocean Paint Association). Gemeenschappelijke research kan
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oak de verbruiker ten goede komen, vermits hij betere produkten krijgt
in een kortere tijd (Acec-Berliet).
Betreffende het onmisbaar karakter, derde voorwaarde, is de Commissie van oordeel dat de aanwending van de alleenverkoopovereenkomst
van het open type- parallelimport mogelijk- de beste verkoopsorganisatie is voor de verbetering van de distributie en de produktie. Een clausule
van absolute gebiedsbescherming is nochtans overbodig (Grundig-Consten). Om de draagwijdte van een clausule vast te stellen, moet men zich
houden aan objectieve criteria en niet aan de voorstelling die de contracterende partijen daaromtrent weergeven (Overeenkomst Aardewerk, zie
vorig overzicht, nr. 84, T.P.R., 1964, 667).
Voor de vaststelling van de vierde voorwaarde, het niet uitsluiten van
de mededinging van een wezenlijk deel van betrokken produkten, houdt
de Commissie rekening met de rechtstreekse mededinging die bestaat in
de betrokken sector (Transocean Marine Paint Association, Jaz-Peter),
evenals met de graad van exclusiviteit die toegestaan wordt in de onderzochte .overeenkomst.
Wanneer het doel van de overeenkomst er juist in bestaat door een
gemeenschappelijke verkoopstechniek van middelgrote ondernemingen,
een intensieve concurrentie te verwezenlijken met grate ondernemingen
is de Commissie van oordeel, dat de clausule van de overeenkomst die de
leden stimuleert aan deze samenwerking deel te nemen, eerder dan hun
individuele afzet te bevorderen, onmisbaar is voor hetbereiken van dit doel
(Transocean). Overeenkomsten houdende wederkerige exclusiviteit zijn
eveneens onmisbaar in het geval waarin met de uitwerking van het project
grote investeringen gepaard gaan en er grote risico' s aan verbonden zijn
(Acec-Berliet), evenals wanneer men een specialisatie wil bereiken. Een
beperking in de produktie kan oak onmisbaar zijn omdat bij de lancering
van een nieuw technisch ingewikkeld produkt slechts een geconcentreerde
produktie series van enige omvang, noodzakelijk voor het rendabel karakter,
kan in omloop brengen (Jaz~Peter; Clima-Chappee-Buderus).
27 -

DE OPVATTING VAN HET HoF VAN JusTITIE IN DE GRUNDIG-CoNSTEN-

Tot dusver zijn we, voor wat de opvatting van het Hof betreft,
aangewezen op het arrest in samengevoegde zaken 56/64 en 58/64 (GrundigConsten). In verband met artikel 85, derde lid E.E.G.-Verdrag behandelt
het Hof naast grondvereisten, gesteld door dit artikel, een formeelrechtelijk
element nl. het probleem van de bewijslast (zie verder, nr. 62). ·
Bij de interpretatie van de grondvoorwaarden van artikel 85, derde
lid weidt het Hof enkel uit over de derde voorwaarde, nl. het onmisbaar
karakter van de overeenkomst voor de verbetering van de produktie en de
distributie. Het Hof wijst erop dat het onontbeerlijk karakter van de
mededingingsbeperking voor het bereiken van die voordelen niet mag
vastgesteld worden in hoofde van de contractspartners. Het feit dat de
mededingingsbeperking voordelig is voor de produktie en voor de distributie is niet voldoende op zichzelf om ze onmisbaar te noemen.
ZAAK. -
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Betreffende de eerste voorwaarde, de verbetering van de produktie
en de distributie, is het Hof van oordeel dat hiervoor een objectief waarneembare verbetering vereist is, die in staat is de nadelen te compenseren
die voortvloeien uit de beperking op het vlak van de mededinging.
Wij onderzoeken nu hoe deze principes werden toegepast in de zaak
Grundig-Consten. Het Hof had zich uit te spreken over de beschikking
getroffen door de Commissie, meer bepaald, wat betreft artikel 85, derde
lid, over het lid waarin gesteld wordt dat de clausule die de alleenverkoper een absolute gebiedsbescherming verleent, niet onmisbaar is voor
het bereiken van de resultaten die eruit voort vloeien. Het Hof aanvaardt
vooreerst dat parallelimporten grotere planningsrisico's met zich kunnen
brengen voor de alleenverkoper. Nochtans is een dergelijk risico inherent
aan elke handelsactiviteit. Hierdoor kan nog geen speciale gebiedsbescherming gerechtvaardigd worden. Verder wordt het bezwaar verworpen
volgens hetwelk het onmogelijk zou zijn voor de alleenverkoper een degelijke garantie en dienst-na-verkoop te verzorgen op een wijze die passend
is voor het merk Grundig, indien hij niet verzekerd is van een absolute gebiedsbescherming. De overige argumenten, waarbij Grundig naar voor
brengt dat de absolute gebiedsbescherming eveneens noodzakelijk is voor
de delging van de door Consten te dragen invoerkosten, evenals het feit
dat deze bescherming een compensatie vormt voor de uitgaven van Consten door deze laatste besteed aan een degelijk marktonderzoek om zodoende de produkten beter aan te passen aan de lokale behoeften, worden
eveneens door het Hof verworpen.
AFDELING

III

Artikel 86 E.E.G.-Verdrag.
Misbruik van economische machtspositie
28 - ALGEMEEN. - Artikel 86 E.E.G.-Verdrag verklaart onverenigbaar
met de gemeenschappelijke markt en verboden, voor zover de handel tussen lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beinvloed, het misbruik
maken door een of meerdere ondernemingen van een machtspositie op
de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel ervan.
Het algemeen kader en de situering van artikel 86 E.E.G.-Verdrag
t.o.v. de andere verdragsbepalingen werd in het vorig overzicht uitvoerig
omschreven (zie nr. 87, T.P.R., 1964, 670). Voor de toepassing van artikel
86 moeten vier voorwaarden samen vervuld zijn: r) een of meer ondernemingen, 2) maken misbruik 3) van een machtspositie die zij op de ge-'
meenschappelijke markt of op een wezenlijk deel ervan innemen 4) voor
zover de handel tussen lid-Staten door dergelijk machtsmisbruik ongunstig kan be!nvloed worden. Tevens treffen we in dit artikel enkele voorbeelden aan waarbij, volgens het Verdrag, misbruik van economische
machtspositie aanwezig is.
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Gaan we nu na in welke mate in de hier besproken periode deze
voorwaarden een duidelijker inhoud hebben gekregen. Hierbij gaat onze
interesse vanzelfsprekend alleen uit naar de tweede en de derde voorwaarde, aangezien de twee andere reeds vroeger bij de bespreking van
artikel 85, eerste lid behandeld werden.
29 - DE CoMMISSIE. - In verband met artikel 86 vinden we slechts
enkele schaarse gegevens terug bij de Commissie (Negende Algemeen
Verslag, par. 76 en 77). De Commissie leidt uit de in artikel 86 opgesomde
voorbeelden af dat het verbod van economische rriachtspositie niet alleen
slaat op zekere van misbruik getuigende gedragingen op de markt (zoals
het opleggen van een aankoop- of verkoopprijs ; het opleggen aan de handelspartners van ongelijke voorwaarden voor gelijke prestaties ; het afsluiten van overeenkomsten afhankelijk maken van het aanvaarden door
de contractspartij van supplementaire prestaties die geen verband houden
met het voorwerp van de overeenkomst), maar tevens op praktijken die
voortspruiten uit de interne politiek van de onderneming (zoals de beperking van de produktie, van de afzetgebieden of van de technische vooruitgang) die van aard zijn de structuur van het aanbod te wijzigen in het
nadeel van de verbruiker. Als voorbeeld van een laakbaar optreden op
de markt, dat niet is opgesomd onder artikel 86, vermeldt de Commissie
de prijsconc!lrreJltie met. het doel een mededinger die niet beschikt over
lange tijd- fe ver-voldoende financiele middelen om gedurel1.de
kopen tegen een lagere prijs dan de kostprijs, van de markt te verdringen.
Wanneer een onderneming haar machtspositie aanwendt om een dergelijke schadelijke concurrentie te voeren of door andere praktijken een andere onderneming, tegen de wil in van deze laatste of onder ongunstige
voorwaarden tot een fusie dwingt, staan we voor misbruik als bedoeld in
artikel 86. (In verband met de toepasbaarheid van de kartelbepalingen op
de fusie, zie nr. 66.)

een-viij

30 - DE PARKE DAVIS-ZAAK. - Het probleem van een mogelijke toepassing van artikel 86 werd voor het Hof van Justitie gebracht in de Parke
Davis-zaak (]urisprudentie, 1968, XIV, 81; R. W., 1967-68, 1889, met noot
Schrans; S.E. W., 1968,267, met noot Wertheimer; Cah. dr. eur., 1968,297,
met noot Alexander; ]. T., 1969, 134,). Aangezien de Commissie, zoals
voorzien in artikel 20 van het Protocol betreffende het statuut van het
Hof in deze zaak haar advies heeft uitgebracht is het ongetwijfeld wenselijk de feiten van deze zaak te vermelden en vervolgens te onderzoeken in
welke mate de Commissie en het Hof in verband met artikel 86 meer
duidelijkheid hebben gebracht. Men zal er rekening mee houden dat het
hier besproken arrest vooral van belang is voor het onderzoek naar het
probleem van de toepassing van het Europees kartelrecht op de werking
van de nationale voorschriften inzake industriele eigendom (zie verder,
nr. 58). De Amerikaanse vennootschap Parke Davis and Co. gevestigd
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te Detroit, is houdster van twee Nederlandse octrooien voor de rnicrobiologische bereidingswijze van chlooramphenicol. Zij heeft aan een te
Delft gevestigde Nederlandse onderneming licenties verleend op grond
waarvan zij jegens de licentiehoudster o.a. verplicht is het octrooi in
Nederland ten aanzieO: van derden te doen handhaven. Voor de verdere
inhoud van deze octrooi-overeenkomst verwijzen we naar de bespreking
inzake industriele eigendom. Door de Belgische vennootschap Probe! en
twee Nederlandse ondernemingen (Reese en Beintema Interpharm en
Centrapharm) wordt op dit octrooi inbreuk gepleegd. Zonder toestemming van de octrooi-houder brachten ze in: Nederland chlooramphenicol
in de handel, afkomstig uit verschillende Europese Ianden, maar vooral
uit Italie, waar - en dit is dan belangrijk voor het later te behandelen
octrooiprobleem, medische produkten, noch de bereidingswijze ervan
octrooieerbaar zijn. De door Parke Davis ingestelde eis tot stopzetting
van de handel en tot schadeloosstelling kwam voor het Gerechtshof te
's Gravenhage.
Het Hof te 's Gravenhage spreekt zich uit op 30 juni 1967 (Cah. dr.
eur., 1967, 697, met noot Alexander; S.E. W., 1967, 299). De inbreukmakers moeten elke verhandeling van produkten staken, waardoor .een
inbreuk op het octrooi van Parke Davis wordt veroorzaakt, met uitzondering van de verhandeling van uit Italie afkomstige produkten. Tevens
stelt het Gerechtshof op basis van artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag
volgende prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie : ,Omvatten de in
artikel 85, eerste lid en artikel 86 E.E.G.-Verdrag verboden handelingen
en misbruiken, (eventueel in samenwerking met de artikelen 36 en 222
E.E.G.-Verdrag) al of niet het door de houder van een octrooi, verleend
door de autoriteiten van een lid-Staat, uitlokken van een rechterlijk verbod op grond van dit octrooi. Een gebod dat beveelt ieder binnen het gebied van deze lid-Staat in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren,
afleveren of voor een ander in voorraad hebben of gebruiken van een uit
het gebied van een andere lid-Staat afkomstig produkt, voor de vervaardiging en de verhandeling waarvoor in het gebied van laatstgenoemde lidStaat geen uitsluitend recht werd verleend na te Iaten". Als tweede vraag
informeerde het gerechtshof of het antwoord van het Hof anders zou
luiden zo er een prijsverschil ontstaat door dergelijk optreden.
DE OPVATTING VAN DE CoMMISSIE. -De opvatting van de Commissie kan als volgt worden samengevat. Artikel 86 E.E.G.-Verdrag verbiedt niet dat de houder van een in een der lid-Staten verleend octrooi of
diens licentiehouder het octrooirecht gebruikt om te verhinderen, dat het
geoctrooieerde voortbrengsel of de met toepassing van de geoctrooieerde
werkwijze vervaardigde stof in de handel wordt gebracht vanuit een lidStaat, waar dit voortbrengsel of deze werkwijze niet octrooieerbaar is. Dit
geldt niet indien de octrooihouder voor het produkt in een der lid-Staten
reeds op enigerlei wijze al dan niet rechtstreeks een octrooiwinst heeft bekomen. Dit laatste is in het bijzonder het geval indien het voortbrengsel,
31 -
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in een der lid-Staten waar de octrooihouder voor dit produkt een octrooi
bezit, rechtmatig in de handel werd gebracht.
Wat betreft het verschil in prijs merkt de Commissie op dat de omstandigheid dat de octrooihouder of diens licentiehouder in de lid-Staat,
waar eerstgenoemde het octrooi heeft, het produkt verkrijgbaar stelt tegen
een hogere prijs dan die waartegen het produkt uit een andere lid-Staat
wordt aangeboden niet relevant is voor vermeld probleem. Wel kan dit
prijsverschil, aldus steeds de Commissie, van feitelijke betekenis zijn bij
het onderzoek naar de vraag of er sprake is van een machtspositie in de
zin van artikel 86. Voorts kan het toepassen van buitensporige prijzen door
de octrooihouder of diens licentiehouder die een machtspositie inneemt
in de zin van artikel 86, een misbruik opleveren als bedoeld in dit artikel.
32 - DE OPVATTING VAN HET HoF.- De uitoefening van de rechten ver-

bonden aan een overeenkomstig de wetgeving van een lid-Staat verleend
octrooi, vormt op zichzelf geen inbreuk op de in het Verdrag vastgestelde
mededingingsregelen. Zo het octrooi aan de houder, binnen het gebied
van een bepaalde Staat een bijzondere bescherming verleent brengt dit
nog niet mee dat bij de uitoefening van de aldus toegekende rechten de
voorwaarden voor toepassing van artikel 86 vervuld zijn. Dit zou slechts
het geval zijn, indien de exploitatie van het octrooi zou ontaarden in een
misbruik van bedoelde bescherming. Het Hof wijst er verder op dat waar
het ·bestaan van een octrooirecht, thans nog slechts van de nationale wetgeving afhangt (zie verder) aileen de uitoefening daarvan door het gemeenschapsrecht kan worden beheerst wanneer de uitoefening bijdraagt
tot de vorming van een machtspositie welke zodanig wordt misbruikt, dat
de· handel tussen de lid-Staten ongunstig daardoor wordt beinvloed. Men
merkt onmiddellijk op dat de redenering van het Hof weinig of niet verduidelijkend is voor de interpretatie van artikel 86. Het Hof gebruikt
voortdurend de termen van het artikel zonder er uiteindelijk de inhoud
van te bepalen.
Wat het prijsverschil betreft, is het Hof van oordeel dat, alhoewel niet
kan worden .uitgesloten dat de verkoopprijs van het beschermde produkt
een element vormt voor de beoordeling van de vraag in hoeverre zich een
misbruik voordoet, het feit dat de prijs van het geoctrooieerde produkt die
van het niet-geoctrooieerde overtreft, niet noodzakelijkerwijze misbruik
oplevert. Uit de opvatting van het Hof kan men in verband met het begrip
misbruik besluiten dat het gewoon handhaven van een octrooi door het
uitlokken van een rechterlijk verbod, een uitoefening op zichzelf is, die
rekening gehouden met het nationaal karakter der bescherming van de
industriele eigendom, onontkomelijk is en dus geen misbruik kan uitmaken (zie : Schrans, G., R. W., 1967-68, 1889 e.v.).
33 "-- BESLISSINGEN VAN NATIONALE RECHTBANKEN. - Tot op dit ogenblik is de behandeling van dit artikel slechts weinig aan bod gekomen in
de nationale rechtspraak. Deze rechtspraak brengt ons bovendien niet
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verder bij de interpretatie van artikel 86. In het ene geval wordt de vordering, ingesteld op basis van artikel 86, afgewezen wegens het niet aanwezig
zijn van een beinvloeding van de interstatenhandel (Hrb. Seine, 8 maart
I965, Rev. trim. dr. eur., I965, 286), in andere gevallen moest de nationale
rechter zich uitspreken over gelijkaardige feiten als in Parke Davis. Ook
in deze uitspraken treffen we geen verdere verduidelijking aan (Voorzitter
Rb. Rotterdam, I I januari I966, B.I.E., 1966, 232; - Voorzitter Rb.
Rotterdam, 12 februari I965, N.j., 1966, 124;- Gerechtshof 's Gravenhage, 14 oktober I966, N.j., I967, I021). Verder wijst men erop dat een
feitelijke monopolie als zodanig niet in strijd is met artikel 86, maar dat
er een misbruik is vereist. Dit misbruik kan bestaan in het sluiten van
prijsovereenkomsten met het doel concurrenten uit de markt te weren
(Voorzitter Hrb. Antwerpen, 6 juli 1964, R. W., 1964-65, 1602). De voorzitter vermeldt hier nochtans artikel 85 en 86 door mekaar en baseert zijn
uitspraak vooral op intern recht (wet van 27 mei I96o).

HOOFDSTUK II

DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN
ARTIKEL 85 E.V.
34 - INLEIDING. - In artikel 87 van het Verdrag werd aan de Raad de
taak opgedragen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het
Europees Parlement, alle verordeningen of richtlijnen vast te stellen die
voor de toepassing van het artikel85 en 86 van het Verdrag dienstig zouden
zijn. Nadat de Raad in de in vorige bijdrage besproken periode reeds in
zeer belangrijke mate van deze bevoegdheid gebruik had gemaakt (zie
vorig overzicht, nr. 99 e.v., T.P.R., I964, 682 e.v.), vooral dan door de
uitvaardiging van Verordening nr. I7 van 6 februari 1962 (zie vorig overzicht, nr. 102 e.v.; T.P.R., I964, 684 e.v.), werden in de hier besproken
periode eveneens enkele belangrijke verordeningen uitgevaardigd. Van de
in artikel 87 vermelde punten blijft op dit ogenblik de vaststelling van de
verhouding tussen nationale wetgevingen en de communautaire bepalingen nog steeds achterwege. Wij bespreken nu de uitvoeringsvoorschriften volgens de verschillende domeinen die men aantreft in artikel 87.

AFDELING I

Niet of gedeeltelijke toepasselijkheid van de artikelen 85 en
86 op verschillende bedrijfstakken
35 - DE VERVOERSECTOR. - Krachtens een door de Raad op 26 november
I962 uitgevaardigde Verordening nr. 141 (Publ. Eur. Gem., 1962, 275I/62;
rectificatie, I963, II72) wordt vastgesteld dat er reden is om, in het kader
van het gemeenschappelijk vervoerbeleid der lid-Staten, en met inacht-
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neming van de bijzondere aspecten van de vervoersector, een van de gemeenrechtelijke in Verordening nr. 17 vervatte mededingingsregelen afwijkende regeling vast te stellen (zie vorig overzicht, nr. 99, T.P.R., I964,
682). Er werden bijzondere voorschriften V'oorzien voor het vervoer per
spoor, over de weg en over de binnenwateren tegen I januari I966. Bij de
Verordening nr. I65/65 van de Raad van 9 december I965 (Publ. Eur.
Gem., I965, 3I4I/65) werd deze termijn van niet toepassing van Verordening nr. I7 verlengd tot I januari I968.
Aangezien men nog niet klaar was met het onderzoek van een intussen
door de Commissie ingediend voorstel werd de termijn een tweede maal
verlengd, deze keer tot 30 juni I968, bij Verordening nr. I002/67 (Pub!.
Eur. Gem., 1967, 306/I). Bij Verordening nr. IOI7/68 van I9 juli I968
(Publ. Eur. Gem., I968, L I75/I) werd een einde gemaakt aan de niettoepassing van de mededingingsregels op de transportsector, voor wat
betreft het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren
(luchttransport niet inbegrepen). Ter uitvoering van Verordening IOI7/68
werden op 8 augustus I969 Verordeningen I62cj/69 en I63o/69 uitgevaardigd (Publ. Eur. Gem., 1969, L 209/I en 11).
De Verordening bevat afwijkingen op de gemene mededingingsregelen met het oog op de specifieke aspecten van de vervoersector. Op
het principe van het verbod van mededingingsbeperkende overeenkomsten
(artikel 2), wordt dan ook een wettelijke uitzondering voorzien voor de
techriische overeenkomsten (artikel--3 : uniformisatie van het gebruikte
materieel- technische regelingen van het vervoer). De kleine en middelgrote ondernemingen worden in artikel 4 buiten de toepassing van het
verbod gesteld. Zodoende kunnen deze ondernemingen door samenwerking in concurrentie treden met grote ondernemingen. Het verbod
kan buiten toepassing worden verklaard met retroactieve werking door de
Commissie voor overeenkomsten die, mutatis mutandis, beantwoorden
aan de voorwaarden gesteld in artikel 85, derde lid van het E.E.G.-Verdrag (artikel 5) en door de Raad voor de overeenkomsten bestemd tot het
beperken van de storingen die voortvloeien uit de structuur van de transportmarkt (artikel 6). Te dien einde zal de Raad bij gekwalificeerde meerderheid, of bij eenparigheid een crisistoestand op het geheel of op een gedeelte van de transportmarkt moeten vaststellen. De verboden overeenkomsten zijn van rechtswege nietig (artikel 7). Het principe van artikel 86
inzake misbruik van economische machtspositie vinden we mutatis mutandis eveneens terug in het artikel 8 van de Verordening. Door artikel 9
worden deze regels toepasselijk verklaard op de openbare ondernemingen.
De artikelen houdende de bevoegdheid van de Commissie en het Hof zijn
parallel met deze vervat in Verordening nr. I7 (art. Io-29). Tenslotte is
het nog van belang te vermelden dat een lid-Staat de bevoegdheid heeft
voor het verstrijken van een termijn van twintig dagen na het advies van
het raadgevend comite, de bijeenroeping van de Raad te vragen indien een
ontwerp van beschikking van de Commissie beginselvraagstukken lijkt
aan te raken betreffende het gemeenschappelijk vervoerbeleid (art. 17).
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AFDELING II

De toepassing van artikel 85, eerste lid en artikel 86
36 - ALGEMEEN. - In het vorig overzicht werd de belangrijkste uitvoeringsverordening van artikel 85 en 86, nl. Verordening nr. 17 van 6
februari 1962 (Publ. Eur. Gem., 1962, 204 e.v.) uitvoerig besproken (zie
vorig overzicht, nr. 101 e.v., T.P.R., 1964, 683 e.v.). Deze verordening
stelt als beginsel dat overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen, bedoeld in artikel Ss, eerste lid, van het Verdrag,
alsmede misbruik van economische machtspositie bedoeld in artikel 86,
verboden zijn. Aan dit principieel verbod kan afbreuk gedaan worden bij
toepassing van artikel 85, derde lid. Ten einde van de mogelijkheid gebruik te kunnen maken moeten de litigieuze overeenkomsten worden
aangemeld. Wij bespreken nu enkele problemen die zich stellen in verband met de toepassing van Verordening nr. 17.
37 - HET PROBLEEM VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING. - fuTIKEL 9,
TWEEDE EN DERDE LID VAN VERORDENING NR. 17. - Op grand van dit
artikel zijn zowel de Commissie als de autoriteiten van de lid-Staten bevoegd om artikel 85, eerste lid en artikel 86 toe te passen. Aan deze samenlopende bevoegdheid wordt een einde gemaakt in hoofde van de nationale
autoriteiten wanneer de Commissie een procedure heeft ingeleid. Dit
artikel is steeds het voorwerp geweest van menige controverse (zie vorig
overzicht, nr. 132, T.P.R., 1964, 708).
Een eerste vraag betreft het einde van de samenlopende bevoegdheid :
welke handeling heeft voor gevolg dat de Commissie een procedure heeft
ingesteld waardoor de nationale autoriteiten hun bevoegdheid verliezen ?
In de lijn van de vroeger reeds gehuldigde opvatting (zie vorig overzicht,
nr. 140, T.P.R., 1964, 714) is een brief van de Commissie waarbij deze
de ontvangst van de aanmelding bericht een !outer administratieve handeling die geen procedure inleidt (Rb. Brussel, 4 oktober 1966, ]. T., 1967,
243, met noot Van Bunnen;- Rb. Leuven, 27 januari 1967, R. W., 196768, 51; - Brussel, 25 juni 1964, ]. T., 1964, 576). Uiteindelijk zal het feit
of de Commissie een procedure heeft ingeleid slechts kunnen vastgesteld
worden uit een ondubbelzinnige houding van deze laatste, nl. uit een
mededeling aan de nationale autoriteiten of aan de geinteresseerde partijen
dat een procedure werd ingeleid (Parijs, 22 februari 1967, Rev. trim. dr.
eur., 1967, 144).
38 - NATIONALE AUTORITEITEN. - De fel omstreden vraag of onder de
term autoriteiten van de lid-Staten ook de nationale rechtbanken begrepen
zijn dan wei of hiermee uitsluitend de nationale kartelautoriteiten, meestal
administratieve overheden, bedoeld zijn, werd door een uitspraak van het
Hof van Justitie opgelost. Op 18 maart 1970 velde het Hof een arrest in

de zaak 43/69 Bilger/Jehle (zie verder) naar aanleiding van een prejudicieel geschil opgeworpen door het Oberlandesgericht van Karlsruhe. Het
Hof moest zich erover uitspreken of een overeenkomst, die krachtens
artikel 4, tweede lid Verordening nr. 17 niet aangemeld moest worden, en
het niet werd, voorlopig geldig is, en meer speciaal, of de nationale rechter,
krachtens het gemeenschapsrecht, de nietigheid van een dergelijke overeenkomst kan uitspreken. Het Hof oordeelde (ofschoon deze vraag zich niet
stelde) dat met de term ,autoriteiten van de lid-Staten", die in artikel 9,
derde lid Verordening nr. 17 voorkomt, ook de nationale rechterlijke instanties bedoeld worden (Jurisprudentie, XVI, 1970, 137).
In de hier besproken periode is dit probleem ook dikwijls voorgelegd
aan de nationale rechter. De beide strekkingen zijn ook hier vertegenwoordigd. Sommigen zijn van oordeel dat de nationale rechtbanken, als
nationale autoriteiten, krachtens het derde lid van artikel 9, Verordening
nr. 17 hun bevoegdheid verliezen wanneer de Commissie een procedure
heeft ingesteld (Brussel, 25 juni 1964, ]. T., 1964, 576; - Rb. Brussel, 4
oktober 1966, ]. T., 1967, 243; - Luik, 8 juni 1966, Rev. trim. dr. eur.,
1967, 140; - Voorz. Hrb. Antwerpen, 6 juli 1964, R. W., 1964-1965,
1602; - Rb. Leuven, 27 januari 1967, R. W., 1967-68, 51 e.v.).
In de Franse rechtspraak (zie vorig overzicht, nr. 136, T.P.R., 1964,
712 - in Frankrijk treden de rechtbanken nochtans in zekere mate op
als kartelautoriteiten) vinden we deze opvatting eveneens terug (Parijs,
22 februari 1967, Rev. trim. dr. eur., 1967, 144, Laffort/Sarbach) evenals
in de Italiaanse rechtspraak (Rb. Milaan, 9 februari 1966, Revista di
diritto internazionale privata e processuale, Fasc. 4, 1966, 8oo). Andere
nationale rechters daarentegen voelen zich niet getroffen door een mogelijke beroving van bevoegdheid krachtens Verordening nr. 17 (Voorzitter
Rb. Turnhout, 16 september 1965, R. W., 1965-66, 994, met noot van
Gerven; - Voorzitter Rb. Hasselt, 17 september 1965, R. W., 1965-66,
1001).
In het vorig overzicht (nr. 142, T.P.R., 1964, 715) werd er op gewezen
dat de nationale rechter, afgezien van artikel 9, Verordening rir. 17, steeds
de bevoegdheid bezit om de artikelen 85 en 86 toe te passen. De sanctie
op deze artikels is de nietigheid en daarenboven geeft hun toepassing aanleiding tot vorderingen tot schadevergoeding. Krachtens de interne rechtsorde is de nationale rechter bevoegd zich over deze vorderingen uit te
spreken en over de grondslag ervan (Belgie, artikel 92 Grondwet). Het
E.E.G.-Verdrag doet geen afbreuk aan deze gemeenrechtelijke bevoegdheid (Voorzitter Hrb. Antwerpen, 6 juli 1964, R. W., 1964-65, 1602).
Volgens een arrest van het hof van beroep te Brussel zouden de Belgische
rechtbanken nochtans sinds de wet van 27 mei 1960 (artikel 28) in geen
geval nog de bevoegdheid hebben de verbodsbepalingen van artikel 85 en
86 toe te passen (Brussel, 25 juni 1964, ]. T., 1964, 576). Deze zienswijze
kan niet goedgekeurd worden daar deze wet niets afdoet aan de bevoegdheid van de rechter, geregeld in de Grondwet, maar enkel de administratieve organen aanduidt, belast met de toepassing van deze wet. (Het hof
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verklaarde zich trouwens niet onbevoegd maar besloot tot het voorlopig
geldig karakter van de litigieuze overeenkomst.)
39 -

DEZE

GEMEENRECHTELIJKE
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WORDT
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Enerzijds is de nationale rechter onbevoegd
om een vrijstelling te verlenen van het kartelverbod op basis van artikel
85, derde lid. Deze procedure is uitsluitend voorbehouden voor de Commissie (art. 9, eerste lid Verordening nr. 17; - Cass., 8 juni 1967, f. T.,
1967, 458; - Brussel, 25 juni 1964, f. T., 1964, 576; - Hrb. Brussel, 9
december 1965, fur. comm. Brux., 1965, 283;- Hrb. Brussel, 5 december
1966, fur. comm. Belg., 1969, 527).
Anderzijds zal de nationale rechter moeten rekening houden met het
statuut van de overeenkomst. Een aangemelde overeenkomst (zie verder)
kan inderdaad door de Comrnissie vrijgesteld worden van het kartelverbod en dit retroactief tot voor het tijdstip van de aanmelding (art. 6,
tweede lid Verordening nr. 17). Tevens kan de Commissie in bepaalde
gevallen amnestie verlenen door het verbod van artikel 85, eerste lid voor
een door haar vastgestelde periode niet toepasselijk te verklaren (art. 7,
eerste lid Verordening nr. 17).
Ret gevaar voor tegenstrijdige uitspraken is hier dus groot. De nationale rechter zal dan ook met de grootste omzichtigheid moeten te
werk gaan. Zo werd het probleem van de wenselijkheid van een schorsing
ook in de hier besproken periode gesteld. De vroegere strekkingen in de
rechtspraak, komen nu ook weer aan bod (zie vorig overzicht, nr. 145,
T.P.R., 1964, 718).
Artikel 9, derde lid Verordening nr. I7 biedt de nationale rechter
enkel de mogelijkheid de procedure te schorsen wanneer hij staat voor
een overeenkomst die werd aangemeld. Het is aangewezen dat de specifieke
regelen die de Europese Gemeenschap organiseren geinterpreteerd worden
door een communautaire overheid (Rb. Milaan, 9 februari 1966, Riv. dir.
int. pr. proc., Fasc. 4, 1966, 8oo). Zo werd eveneens beslist dat wanneer
een zaak hangend is voor het Hof van Justitie, de nationale rechter die
zich over een identieke situatie heeft uit te spreken, zal schorsen om
tegenstrijdige uitspraken te vermijden (Trib. Grand Inst. de Strasbourg,
3 juni 1965, Gaz. Pal., 1965, 261). Dit is ongetwijfeld de meest voorzichtige houding.
lets verder gaat het hof van beroep te Brussel dat weliswaar over de
grond van de zaak zijn uitspraak schorst doch er op wijst dat de overeenkomst voorlopig geldig is, wat enkel de vrijwillige uitvoering door de
partijen op eigen risico met zich brengt. De grondslag voor zijn schorsing
zoekt het hof in het interne recht nl. dat het niet beschikte over gegevens
die onmisbaar of zelfs nuttig zijn voor de oplossing van het geschil (Brussel, 25 juni 1964, bevestigd door Cass., 8 juni 1967, f. T., 1967, 458; eveneens: Rb. Leuven, 27 januari 1967, R. W., 1967-68, 51).
In een andere uitspraak zien we dat de rechter vaststelt dat de overeenkomst voorlopig geldig is, waaruit hij besluit dat op basis van een
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dergelijke overeenkomst voorlopige maatregelen kunnen getroffen worden.
Zander zich dan ook over de grond van de zaak uit te spreken legt hij
het verbod op nog een bepaalde reclame te voeren en verbiedt hij de
verdere verhandeling van de litigieuze produkten door verweerder (Voorz.
Rb. Turnhout, 16 september 1965;- Voorz. Rb. Hasselt, 16 september
1965, heiden hoven vermeld). Deze twee uitspraken werden nochtans in
beroep vernietigd. De uitspraak van de voorzitter van de rechtbank te
Turnhout wegens het niet voorhanden zijn van hoogdringendheid (dus
geen kort geding mogelijk (Brussel, 18 januari 1966, R. W., 1965-66, 1585).
Het hof van beroep te Luik was van oordeel dat de getroffen maatregelen
hun voorlopig karakter hadden verloren omwille vim het feit dat de beslissing van de Commissie al te lang op zich laat wachten (Luik, 30 maart
1966, R. W., 1965-66, 1761). Voorlopige maatregelen worden zodoende
definitief, wat buiten de bevoegdheid ligt van de voorzitter in kort geding
(Voorzitter Hrb. Brussel, 6 mei 1966).
Tenslotte vermelden we een uitspraak van de rechtbank te Brussel
die geen rekening houdt met het wankel karakter van de aangemelde
overeenkomst en die, zonder te wachten op de beslissing van de Commissie, een beslissing treft over de grond van de zaak.
Naar het oordeel van de rechter was artikel 85, eerste lid niet toepasselijk omdat de litigieuze overeenkomst was afgesloten tussen een
Engelsman en een Belg zodat de interstatenhandel hierdoor, naar zijn
mening,-iiiet-k:on-heinvloed worden (Rb, Brussel, 4 oktober 1966, ].T.,
1967, 243). Deze uitspraak steekt schril af -tegenover de voorzichtige
houding die de Belgische rechtspraak t.o.v. aangemelde overeenkomsten
gewoon is aan te nemen. Wanneer de overeenkomst niet werd aangemeld,
stelt zich het schorsingsprobleem niet. In dat geval zal de beslissing van
de Commissie slechts terugwerken tot de dag van de aanmelding, voor
zover het aanmeldingsplichtige overeenkomsten betreft. Tegenstrijdige
beslissingen moeten hier dus niet gevreesd worden en de nationale rechter
kan zich dan ook over de zaak ten gronde uitspreken (Hrb. Brussel, 9
december 1965, ]ur. comm. Brux., 1965, 283; - Luik, 8 juni 1966, Cah.
dr. eur., 1967, 328).
AFDELING III

Wijze van toepassing van artikel 85, derde lid E.E.G.-Verdrag
40- ALGEMEEN. - Sinds het in werking treden van Verordening nr. 17
(art. 9, eerste lid) kan de buitentoepassingsverklaring krachtens het derde
lid van artikel 85 enkel verleend worden door de Commissie. Opdat de
Commissie een vrijstelling zou kunnen verlenen moeten de betrokken
kartels, door artikel 85, eerste lid vooraf verboden, vooraf bij haar worden
aangemeld, terwijl andere overeenkomsten dan weer van aanmelding zijn
vrijgesteld (zie vorig overzicht, nr. 101 e.v., T.P.R., 1964, 683 e.v.). De
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rechtstoestand van deze .aangemelde of van aanmelding vrijgestelde overeenkomsten werden in de hier besproken periode klaarder omschreven.
Naast de mogelijkheid om een individuele vrijstelling af te leveren
werd ook de mogelijkheid van groepsvrijstelling in het derde lid van
artikel 85 voorzien. In Verordening nr. 19/65 van 2 maart 1965 (Publ.
Eur. Gem., 1965, 533) gaf de Raad aan de Commissie de bevoegdheid het
verbod van artikel85, eerste lid buiten toepassing te verklaren voor groepen
van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen,
evenals voor licentieovereenkomsten. De Commissie heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt bij de uitvaardiging van Verordening nr. 67/
67 van 22 maart 1967 (Publ. Eur. Gem., 1967, 849/67). Tot op dit ogenblik
heeft de Commissie nog geen regeling getroffen betreffende de licentieovereenkomsten.)

41 - INDIVIDUELE VRIJSTELLINGEN. - HET STATUUT VAN DE OVEREENKOMSTEN T.A.V. AANMELDINGSPROCEDURE VAN VERORDENING NR. I7. VooRLOPIGE GELDIGHEID.- HET HoF VAN JusnTIE.- In het vorig overzicht werd uitvoerig gehandeld over het onderscheid dat Verordening
nr. I 7 maakt tussen oude en nieuwe kartels, tussen aanmeldingsplichtige
en niet-aanmeldingsplichtige kartels (nr. 108 e.v., T.P.R., I964, 689 e.v.).
Gaan we nu na in welke mate het statuut van deze soort overeenkomsten
in de hier besproken periode werd verduidelijkt. In het Bosch-arrest komt
het begrip voorlopige geldigheid voor in de overwegingen om het statuut
aan te duiden van een tijdig aangemelde (aanmeldingsbehoeftige overeenkomst) hangende de uitspraak van de Commissie. Over de juiste draagwijdte van dit begrip bestonden er nochtans vele opvattingen (zie : van
Gerven, W., S.E. W., I970, 7 e.v.). Het Hof van Justitie sprak zich voor
het eerst uit in deze aangelegenheid op 9 juli I969 in het Portelangearrest (]urisprudentie, XV, 1969, 309). Deze uitspraak werd gegeven als
antwoord op een prejudiciele vraag opgeworpen door de handelsrechtbank te Brussel (18 februari I969, ].T., 1969, 322-325, met noot]. Bricmont).
De feiten in deze zaak zagen er als volgt uit. Op I juli I96I verkreeg
N.V. Portelange bij overeenkomst een exclusief verkooprecht voor Belgie
en Luxemburg van N.V. Smith-Corona (Zwitsers) inzake bepaalde merken
schrijf- en rekenmachines. Deze overeenkomst werd op 31 januari 1963
ten gevolge van het verschijnen van Verordening nr. 17, bij de Commissie
aangemeld. Na I962 verleende Smith-Corona aan Portelange bovendien
(bij mondelinge overeenkomst) het verkooprecht van elektrische kopieermachines (Elektrostatic). Op 6 oktober 1966 maakt Smith-Corona een~
zijdig een einde aan deze afspraak. Portelange maakt de zaak aanhangig
voor de handelsrechtbank van Brussel en baseert zijn eis tot schadevergoeding op de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beeindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop. Als
verweer werpt Smith-Corona de nietigheid op van de overeenkomst daar
deze valt onder toepassing van artikel 85, eerste lid. Zonder deze stelling
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te aanvaarden brengt Portelange hiertegen in dat, vermits de overeenkomst
aangemeld was, zij in elk geval tot de uitspraak van de Commissie betreffende de al dan niet toepasbaarheid van artikel 85, derde lid geldig was
(voorlopige geldigheid). De uitspraak van het Hof luidde: ,De in artikel
85, § I van het Verdrag bedoelde overeenkomsten, die met inachtneming
van de Verordening nr. I7/62 behoorlijk zijn aangemeld, hebben volledige
werking zolang de Commissie niet krachtens artikel 85, § 3 en de bepalingen van voornoemde Verordening heeft beschikt". Dit betekent dat
partijen een eis kunnen instellen tot naleving van de overeenkomst of tot
schadevergoeding in geval van wanprestatie of een actie kunnen instellen
tot ophouden of tot schadevergoeding tegen derden die op onrechtmatige
wijze profiteren van de wanprestatie van een contractspartij. Het Hof
heeft bewust voor deze oplossing gekozen, zonder nochtans de eraan verbonden nadelen over het hoofd te zien :
,Dat zo het feit, dat deze overeenkomsten volledige werking krijgen,
gebeurlijk tot praktische bezwaren kan leiden, tach de moeilijkheden
voortvloeiende uit het onzekere karakter van de bij de aangemelde overeenkomst aangegane rechtsbetrekkingen nog veel ernstiger is."
Minder duidelijk is het hof over de weerslag van een mededeling
waarin de Commissie, krachtens artikel I5, zesde lid, stelt na·een voorlopig
onderzoek van oordeel te zijn dat de toepassing van artikel 85, derde lid
niet gerechtvaardigd is.
,Dat zodra § 6 van laatstgenoemd artikel I 5 is toegepast, de betrokkenen zijn gewaarschuwd dat de Commissie van oordeel is, dat enerzijds
de omstandigheden vereist in § I zijn vervuld, en anderzijds toepassing
van artikel 85, § 3 niet gerechtvaardigd is".
,Dat, wanneer partijen dan oak na dat tijdstip met de uitvoering der
overeenkomst zouden voortgaan, zij zulks op eigen risico zouden doen".
Hieruit kan men wellicht afleiden dat een mededeling overeenkomstig
artikel I 5, zesde lid eenzelfde geldigheidstuitend effect heeft als een defi.nitief
ongunstige beslissing krachtens artikel 85, derde lid eerder dan deze
mededeling slechts als een waarschuwing te beschouwen (tweede interpretatie).
De draagwijdte van het arrest beperkt zich tot oude overeenkomsten.
Dit blijkt duidelijk uit de conclusie van advocaat-generaal Roemer die
het over reeds bestaande en, oude overeenkomsten heeft.
Het onderscheid tussen aanmeldingsplichtige en niet-aanmeldingsplichtige overeenkomsten gemaakt door Verordening nr. 17 voert geen
nieuwe (groepen) overeenkomsten in die op basis van het feit dat overeenkomsten behoren tot een bepaalde groep, al dan niet zouden vallen onder
het kartelverbod van artikel 85 of er zijn van vrijgesteld krachtens artikel
85, derde lid. Aileen de invloed van de mededinging en de handel tussen
de lid-Staten is relevant en niet het rechtskarakter van de overeenkomst. De
aanmelding is er enkel met het oog op een eventuele buitentoepassingverklaring op basis van het derde lid van artikel 85. Deze opvatting treffen
we aan in het arrest L.T.M.-M.B.U. waarin de rechter zich uitsprak over
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een niet-aangemelde overeenkomst, die niet van aanmelding was vrijgesteld.
,Het achterwege blijven van de in genoemde verordeningen bedoelde
aanmelding bij de Commissie er niet toe kon leiden, dat een overeenkomst
als van rechtswege verboden moet worden beschouwd doch slechts bijaldien mocht worden vastgesteld, dat het verbod van artikel 85, lid r,
op de overeenkomst van toepassing is - van belang kan zijn in. verband
met de in lid 3 vervatte uitzonderingsbepaling."
Waar in de Portelange-zaak het Hof zich uitsprak over het statuut
van een aangemelde overeenkomst, werd in de zaak Bilger-Jehle, ]urisprudentie, XVI, 1970, 127, (voor de feiten verwijzen we naar Van HaechtWilkin en Janssen, bierleverantieovereenkomst, zie hoven, nr. 14) de
vraag gesteld naar het statuut van een oude overeenkomst die niet moet
aangemeld worden.
Het Hof was van oordeel dat ,een overeenkomst die van aanmelding
is vrijgesteld en ook niet werd aangemeld volledig rechtsgevolg sorteert
zolang haar nietigheid niet is vastgesteld" (]urisprudentie, XVI, 1970, 138).
Het Hof volgt terzake de opvatting van zijn advocaat-generaal J.
Gand en kent aan niet aanmeldingsplichtige en aangemelde overeenkomsten
dezelfde rechtsgevolgen toe. Dergelijke overeenkomsten Iaten de partijen
toe vorderingen tot nalaten en schadevergoeding in te stellen. Het verwerpt de opvatting van de Commissie die aan deze overeenkomsten slechts
een voorlopige geldigheid wenst toe te kennen die dergelijke vorderingen
niet toestaat, in afwachting dat de Commissie een beslissing heeft genomen.
42 - VRIJSTELLING VAN AANMELDING. - Het Hof van Justitie had ook
de gelegenheid zich uit te spreken over het artikel 4 van Verordening
nr. 17 in het Bilger-Jehle-arrest. Meer bepaald werd verduidelijkt wanneer een overeenkomst ,geen betrekking heeft op de invoer tussen
lid-Staten". In dat geval is de overeenkomst inderdaad vrijgesteld van
aanmelding. Het Hof was van oordeel dat de betrokken overeenkomst
zelf rechtstreeks betrekking moet hebben op de in- of uitvoer tussen de
lid-Staten.
lndien reeds indirecte gevolgen op de in- of uitvoer ertoe zouden
leiden dat de overeenkomst moet worden aangemeld, dan zou vermeld
voorschrift van artikel 4 geen zin hebben. Men zou in deze hypothese
inderdaad eenzelfde toepassingsvoorwaarde stellen als bedoeld in artikel
85, eerste lid E. E.G.-Verdrag.
Enkel wanneer de overeenkomst op een directe wijze de in- of uitvoer
betreft, moet zij bijgevolg aan de Commissie aangemeld worden. Het
is voor partijen immers onmogelijk te bepalen of door de betrokken overeenkomst in- of uitvoer onrechtstreeks beinvloed wordt; de rechtszekerheid eist dat partijen duidelijk weten welke overeenkomsten zij moeten
aanmelden en welke niet. Het is dan ook mogelijk dat eenzelfde overeenkomst, ofschoon ,geen betrekking hebbend op de invoer of de uitvoer
tussen lid-Staten in de zin van de bepaling, nochtans de handel tussen
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lid-Staten nadelig beinvloedt in de zin van artikel85, lid r van het Verdrag,
dat aan de uitdrukking ,betrekking hebben op de invoer of de uitvoer"
derhalve een engere betekenis toekomt dan aan de term ,de handel tussen
Lid-staten ongunstig beinvloeden".
Het Hof was in casu van oordeel dat de haar voorgelegde bierleverantieovereenkomst tussen een producent en een zelfstandig detailist geen
betrekking heeft op de in- of uitvoer tussen de lid-Staten en dus niet
hoeft te worden aangemeld.
43 - DE NATIONALE RECHTSPRAAK. AANMELDINGSPLICHTIGE OVEREENKOMSTEN. - VoORLOPIGE GELDIGHEID. - VRIJSTELLING VAN AANMELDING. - De tijdige aanmelding heeft voor gevolg dat de overeenkomst
voorlopig geldig is (zie hoven). Over wat nu juist onder deze voorlopige
geldigheid moet worden verstaan bestaat ook in de nationale rechtspraak
geen eensgezindheid.
In de Belgische rechtspraak treffen we twee opvattingen aan. Een
eerste richting beschouwt de voorlopige geldigheid als een beperkte
geldigheid en houdt rekening met een later mogelijk ongunstige beslissing
van de Commissie. De rechter zal slechts voorlopige maatregelen treffen
die niet op definitieve wijze ingrijpen in de rechtssfeer van de partijen.
Hieronder begreep de rechter in casu het verbod bepaalde reclame nog
verder te voeren en produkten van een bepaald merk nog verder in de
ornloop te breiigen (Voorz. Rb. Turnhout-, r6 se.rtembel" 1965, R. W.,
1965-66, 994;- Voorz. Rb. Hasselt, r6 september 1965, R. W., 1965-66,
roor). Het betreft hier dus steeds maatregelen die niet al te sterk ingrijpen in de rechtssfeer van de tegenpartij en die eventueel gemakkelijk
kunnen ongedaan gemaakt worden. Het onzeker karakter van de overeenkomst laat de nationale rechter niet toe de naleving van de contractuele
verplichtingen af te dwingen. Het hangt uitsluitend van de partijen af of
ze de overeenkomst al dan niet willen naleven (Brussel, 25 juni 1964,
]. T., 1964, 576; - Brussel, 9 december 1968, ]. T., 1969, 567). Deze
opvatting werd ook bevestigd door het hof van cassatie (Cass., 8 juni 1967,
].T., 1967, 458, met de conclusie van advocaat-generaal Dumon in de
zaak van de Doornikse kalkbranders en de verenigde cementfabrieken).
De voorlopige geldigheid, aldus het hof van cassatie, moet gezien worden
in de zin die uit de bepalingen desbetreffende voortvloeit, nl. dat deze
overeenkomsten geldig zijn zolang de bevoegde autoriteiten de nietigheid
ervan niet hebben vastgesteld en, desgevallend, omtrent de toepassing van
artikel 85, derde lid, zich over bedoelde overeenkomsten hebben uitgesproken. Deze voorlopige geldigheid sluit niet in dat de rechterlijke instanties er toe gehouden zijn aan deze overeenkomsten dezelfde gevolgen
toe te kennen als aan geldig erkende overeenkomsten.
Een zelfde opvatting treffen we aan in de ltaliaanse rechtspraak (Rb.
Milaan, 20 januari 1966, Foro Italiano, 1967, I, 408, met noot N. Catalano).
De Duitse rechtspraak en rechtsleer kent evenals vroeger (zie vorig overzicht, nr. 145, T.P.R., 1964, 718) aan de voorlopige geldige overeenkom524

sten een volledige uitwerking toe (Oberlandesgericht Miinchen, I7 februari
I966, Europarecht, I967).
De niet-aangemelde overeenkomsten, ofschoon aanmeldingsplichtig,
zijn van rechtswege nietig vanaf de inwerkingtreding van Verordening
nr. I7; zij zijn evenwel geldig tot de inwerkingtreding van deze Verordening (Brussel, 4 juni I968, ]ur. Comm. Brux., I968, 570). Aangezien er
geen aanmelding is geschied kan de overeenkomst ook niet vrijgesteld
worden van het kartelverbod krachtens het derde lid van artikel8s. Een
uitspraak van de Commissie bij een laattijdige aanmelding kan slechts
terugwerken tot op het tijdstip van de aanmelding. Opdat de overeenkomst
van rechtswege nietig zou zijn vanaf de inwerkingtreding van Verordening nr. I7 zal de nationale rechter vooreerst moeten vaststellen of de
voorwaarden van artikel 85, eerste lid vervuld zijn (Hrb. Brussel, 9 december I965, fur. comm. Brux., I965, 283; - Brussel, 7 januari I969,
]. T., I969, 528). M.a.w. het rechtskarakter van de overeenkomst - het
niet-aangemeld zijn - is niet voldoende om tot de nietigheid te besluiten
(Hrb. Brussel, 5 december I966,]. T., I967, I I9;- zo ook, m.b.t. bepaalde
overeenkomsten die krachtens Verordening nr. 67/67 moeten aangemeld
worden: Parijs, 27 april I968, ]. T., I968, SI2). Zo artikel 85, eerste lid
toepasselijk is, kan de nietigheid slechts terug gaan tot I3 maart I962
(Verordening 17, inwerkingtreding; - Hrb. Brussel, 9 december I965,
hoven vermeld). Ten onrechte oordeelde de rechter dan ook dat een overeenkomst die reeds opgezegd was op I8 maart I958, dus v66r de inwerkingtreding van Verordening nr. I7, nietig is (Hrb. 6 september I966, ]. T., I967,
I37). Het principe werd juist gesteld door het hof van beroep te Leeuwarden: wanneer de afsluiting van een overeenkomst dateert van na de inwerkingtreding van het Verdrag maar v66r de inwerkingtreding van
Verordening nr. I7 dan is deze slechts nietig wanneer een nietigheidsbeslissing werd getroffen door de nationale autoriteiten of door de Commissie
(Leeuwarden, 30 september I964, B.I.E., IS februari I966, 12; - 's Gravenhage, I8 maart 1964, B.I.E., 1965, 103).
De vraag stelde zich of de eis gebaseerd op een tijdig aangemelde
overeenkomst die nog niet was aangemeld op het ogenblik van de dagvaarding, al dan niet ontvankelijk is. De rechter was ten onrechte van
oordeel dat deze eis niet ontvankelijk is (Hrb. Brussel, I8 mei I965, ]. T.,
1966, I04). De aanmeldingsprocedure kan geen weerslag hebben op de
ontvankelijkheid van de eis. De rechter kan daar wei rekening mee houden
in het onderzoek ten gronde.
Het feit dat artikel 4 Verordening I 7 enkele groepen overeenkomsten
als niet aanmeldingsplichtig beschouwd, heeft niet als direct gevolg dat
deze overeenkomsten buiten het toepassingsgebied van artikel 85 vallen
(nr. 106, T.P.R., 1964, 688; - L. G. Mannheim, 22 januari 1965, Wu W.,
I965, s8o). Het Hof van Justitie is trouwens eveneens van oordeel dat de
nationale rechter op grond van artikel 85, eerste lid kan besluiten tot de
nietigheid van een overeenkomst, die krachtens Verordening nr. 17 niet
aangemeld moet worden (Bilger-Jehle-arrest): ,voorzoveel bedoelde over-

eenkomsten alsnog ruetlg konden worden bevonden, daaraan slechts
rechtsgevolg zou zijn verbonden vanaf de dag waarop die nietigheid
mocht worden vastgesteld".
Ten onrechte besluit de rechter dan ook dat overeenkomsten afgesloten tussen ondernemingen van een lid-Staat die geen betrekking hebben
op de in- of uitvoer tussen de lid-Staten (art. 4, 2, 1 Verordening nr. 17)
niet onder het toepassingsgebied van artikel 85 en 86 vallen (Voorz. Rb.
Amsterdam, 31 januari 1967, N.J., 1967, 313). De beperkingen gesteld
aan de verbruiker of gebruiker van industriele eigendomsrechten, opgelegd in de uitoefening van deze rechten zijn eveneens van aanmelding vrijgesteld (art. 4, 2, 2 b). Deze vrijstelling kan nochtans niet worden ingeroepen wanneer de litigieuze overeenkomst enkel tot doel heeft de verkoop te regelen van bepaalde goederen die weliswaar het voorwerp hebben
uitgemaakt van een octrooi, doch geenszins beperkingen opleggen in de
uitoefening van de verkregen industriele eigendomsrechten (Rb. Leuven,
27 januari 1967, R. W., 1967-68, 51). Het hof van beroep te Parijs besluit
verkeerdelijk dat dergelijke overeenkomsten daar ze vrijgesteld zijn van
aanmelding niet onder artikel 85, eerste lid vallen (Parijs, 22 februari 1967,
(Laffort/Sarbach), Rev. trim. dr. eur., 1968, 144).

44- GROEPSVRIJSTELLINGEN. - VERORDENING NR. 19/65 VAN DE RAAD.
- Reeds vroeger werd gewezen op de noodzaak een procedure in te
voeren die de Commissie zou toelaten over te gaan tot een collectieve
buitentoepassingverklaring van het verbod van artikel 85, eerste lid, voor
groepen van overeenkomsten op voorwaarde dat de vereisten gesteld in
artikel 85, derde lid, wel degelijk vervuld zijn (zie vorig overzicht, nr. 115,
T.P.R., 1964, 692). Dit als middel tot stuiting van de vloedgolf van aanmeldingen waarmee de Commissie werd overstelpt. De Commissie maakte
op 28 februari 1964 aan de Raad een voorstel van Verordening over (zie
vorig overzicht, nr. 115, T.P.R., 1964, 692). Dit voorstel werd, mits enkele
belangrijke wijzigingen door de Raad op 2 maart 1965 goedgekeurd (Publ.
Eur. Gem., 1965, 533/65). Op basis van artikel 1 van deze Verordening
(Verordening nr. 19/65) heeft de Commissie de bevoegdheid bij middel
van een verordening en in overeenstemming met artikel 85, derde lid een
vrijstelling per groep te verlenen met betrekking tot twee soorten overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen waarbij slechts
twee ondernemingen mogen betrokken zijn. Het betreft hier groepen overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen 1°) waaraan
slechts twee ondernemingen deelnemen en waarbij de ene partij zich
tegenover de andere verbindt bepaalde produkten alleen aan deze laatste
te leveren met het oog op de wederverkoop ervan binnen een bepaald gebied van de gemeenschappelijke markt ; of bij de welke de ene partij zich
tegenover de andere verbindt bepaalde produkten met het oog op de
wederverkoop alleen bij deze laatste aan te kopen, of bij de welke door
twee ondernemingen met het oog op de wederverkoop verplichtingen
worden opgenomen betreffende exclusieve levering en aankoop; en 2°)
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bij dewelke beperkingen werden opgelegd met betrekking tot de verwerving of het gebruik van de industriele eigendomsrechten (octrooien,
tekeningen, modellen of merken) of met betrekking tot de rechten die
voortvloeien uit overeenkomsten waarbij de overdracht of het gebruik
wordt toegestaan van produktiemethodes of waarbij informatie wordt
overgedragen met betrekking tot het gebruik en de toepassing van industriele technieken (in artikel 1 Verordening nr. 19/65 treffen we bijna
letterlijk de bepalingen aan vervat in Verordening nr. 153 van de Commissie, houdende de vereenvoudigde aanmelding, enerzijds en artikel 4,
tweede lid, nr. 2 b van Verordening nr. 17 anderzijds). De vrijstelling is
steeds van een beperkte duur en indien de omstandigheden op essentiele
punten wijzigen wordt ze eveneens afgeschaft of gewijzigd. Evenals in het
geval van de individuele vrijstelling (Verordening nr. 17, art. 7), is de
Commissie in het geval van vrijstelling per groep bevoegd, bepaalde overeenkomsten die in het verleden de voorwaarden van artikel 85, derde lid
niet vervulden, amnestie te verlenen, indien zij binnen de drie maanden
na de inwerkingtreding van de buitentoepassingverklaring, aangepast
werden zodat ze de genoemde voorwaarden (zoals ze omschreven zijn in
de bepalingen van de Verordening) vervullen en indien de aangebrachte
wijzigingen ter kennis werden gebracht van de Commissie binnen de door
de Verordening vastgestelde termijn (art. 4, eerste lid).
Het derde lid van artikel4 Verordening nr. 19/65 (zie artikel7, tweede
lid Verordening nr. 17) regelt de privaatrechtelijke gevolgen die uit een
eventuele amnestie zouden kunnen voortvloeien. Dit lid bepaalt dat het
voordeel van de bepalingen van dit artikel niet kan ingeroepen worden in
de gedingen die hangende zijn bij de inwerkingtreding van de Verordening
van buitentoepassingverklaring. Deze bepaling heeft als doel de juridische
verhouding tussen de contracterende partijen te regelen. De toegestane
amnestie kan dus wei ingeroepen worden tussen partijen in rechtsvorderingen die zouden ingesteld zijn na de inwerkingtreding van de Verordening van buitentoepassingverklaring. Artikel 4, derde lid Verordening
nr. 19/65 bepaalt bovendien dat de amnestie niet kan ingeFoepen worden
tot staving van een vordering tot schadevergoeding tegen derden (die bv.
de overeenkomst waarvoor amnestie werd verleend, zouden hebben overtreden).
Vooraleer een Verordening van buitentoepassingverklaring uit te
vaardigen, is de Commissie ertoe gehouden het antwerp te publiceren en
aile belanghebbende partijen uit te nodigen teneinde opmerkingen te
maken bij de Commissie binnen de tijd die zij vast stelt en die niet korter
mag zijn dan een maand (art. 5). Daarenboven client de Commissie, vooraleer een dergelijk antwerp te publiceren evenals voor het uitvaardigen van
een verordening, het advies in te winnen van het raadgevend Comite
voor kartels en machtspositie, waarvan sprake in artikel 1 van Verordening
nr. 17 (art. 6, eerste lid). De Commissie kan de overeenkomsten die onder
de vrijstellingsverordening vallen doch niet voldoen aan artikel 85, derde
lid aan het gunstregime van de Verordening onttrekken (art. 7).
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45 - ITALIAANSE REGERING. - Verordening nr. 19/65 van 2 maart 1965
heeft het voorwerp uitgemaakt van een procedure voor het Hof van Justitie
vanwege de Italiaanse regering. De eis voor het Hof tot nietigverklaring
van deze Verordening werd verworpen door het arrest van 13 juli 1966
(reeds vermeld). De Italiaanse regering voerde aan dat door de uitvaardiging
van deze Verordening een inbreuk werd gepleegd op de artikelen 2, 3, 85,
86, 87 en 222 E.E.G.-Verdrag. Een eerste bezwaar werd geuit tegen het
feit dat de Verordening bepalingen bevat nopens de vrijstelling, voorzien
in artikel 85, derde lid, zonder vooraf de juiste draagwijdte van het verbod vastgesteld in artikel 85, eerste lid nader te omschrijven. Hierdoor,
aldus de Italiaanse regering, wordt een inbreuk gepleegd op artikel 87,
aangezien de verordening enkel de uitzondering omschrijft, zonder de
regel waarvan juist wordt afgeweken nader te verduidelijken. Het Hof
bracht hiertegen in dat het aan de Raad toekomt het nuttig karakter vast
te stellen van een verordening uitgevaardigd op basis van artikel 87 en dat
de Raad verordeningen kan uitvaardigen ter regeling van een bepaald
aspect van de artikelen 85 en 86, zonder verplicht te zijn op dezelfde wijze
te werk te gaan voor het geheel van de beide artikels. Het Hof heeft vervolgens het door eisers geformuleerd middel verworpen volgens hetwelk
de aangevallen verordening de artikelen 3, 3f en 85 van het Verdrag zou
geschonden hebben, door van rechtswege de nietigheid te veronderstellen
in de zin van artikel 85, eerste lid, van elke overeenkomst die valt onder
de vrijgestelde groepen~ De mogelijkheid voorzien in het derde lid. van
artikel 85 het voordeel van de vrijstelling aan groepen toe te kennen, aldus
het Hof, impliceert niet dat een bepaalde overeenkomst, die behoort tot
de vrijgestelde groep, noodzakelijk door het feit zelf de voorwaarden van
artikel 85, eerste lid zou vervullen. De betwiste verordening kan niet voor
gevolg hebben wat eiseres beweert, dat de overeenkomsten die behoren
tot de vrijgestelde groepen hierdoor zij het dan nog impliciet onder het
verbod van artikel 85, eerste lid vallen.
46 - VERORDENING NR. 67/67 VAN DE CoMMISSIE. -De Commissie heeft
van de bevoegdheid haar in Verordening nr. 19/65 toegekend tot het verlenen van groepsvrijstellingen voor het eerst gebruik gemaakt in haar
Verordening van 22 maart 1967, houdende de toepassing van artikel 85,
derde lid op groepen van alleenverkoopovereenkomsten (Verordening nr.
67/67, Pub!. Eur. Gem., 1967, 849/67). De Verordening heeft betrekking
op een zeer groot aantal bij de Commissie aangemelde overeenkomsten.
Het artikel 85, eerste lid van het Verdrag wordt zodoende tot 31 december
1972 buiten toepassing verklaard voor overeenkomsten waarbij slechts
twee ondernemingen partij zijn en,
-

waarbij de ene contractspartij zich tegenover de andere verplicht
binnen een afgebakend gebied van de gemeenschappelijke markt bepaalde produkten slechts aan haar voor wederverkoop te leveren, of

-

waarbij de ene contractspartij zich tegenover de andere verplicht be-

paalde voor wederverkoop bestemde produkten, slechts van haar te
betrekken, of
- waarbij tussen beide ondernemingen exclusieve leverings- en afnameverplichtingen van wederverkoop in de zin van de twee vorige alinea' s
zijn overeengekomen.
Alleenverkoop-overeenkomsten waaraan slechts ondernemingen uit
een lid-Staat deelnemen en die de wederverkoop van produkten binnen
deze lid-Staat betreffen vallen niet onder de Verordening omdat zij slechts
in uitzonderlijke gevallen de handel tussen de lid-Staten ongunstig beinvloeden (artikel 1, tweede lid). Alleenverkoop-overeenkomsten die voldoen
aan de door de Verordening gestelde voorwaarden hoeven in de toekomst
niet meer te worden aangemeld.
Er client op gewezen dat de Verordening niet beperkt is tot .zuivere
alleenverkoop-overeenkomsten, zonder bijkomende clausules. Partijen
kunnen individueel naast de exclusieve verkoop andere beperkingen vaststellen (art. 2); zonder buiten het toepassingsgebied van de Verordening
te vallen kunnen partijen overeen komen geen produkten die met de contractsprodukten in concurrentie staan tijdens de geldigheidsduur van de
overeenkomst of tot een jaar na de beeindiging daarvan te vervaardigen of
te verhandelen (concurrentieverbod) (art. 2, eerste lid a). De verplichting
op zich nemen buiten zijn contractsgebied voor de contractsprodukten geen
klanten te werven, geen vestiging op te richten en geen expeditiemagazijnen aan te houden (verbod van klanten-werving) (art. 2, eerste lid b).
De verplichting onderschrijven tot het houden van een stock, het verkopen
van de contractsprodukten onder de verpakking en het merk door de
fabrikant voorgeschreven, prospectie en reclame te verzorgen, gebruik te
maken van vakkundig of technisch geschoold personeel (art. 7, tweede
lid). Wanneer er daarnaast nog strengere mededingingsbeperkingen
werden overeengekomen, valt de overeenkomst niet meer onder de generieke vrijstelling (art. 3). Met name mogen de producenten van in concurrentie staande produkten elkaar niet wederkerig de alleenverkoop van
deze produkten opdragen (art. 3 a). Verder mag de verkrijging van de
produkten elders op de gemeenschappelijke markt niet worden bemoeilijkt (art. 3 b). Met deze bepaling wil men verzekeren dat nevenimport
feitelijk en rechtens mogelijk blijft. Oak industriele eigendomsrechten of
andere rechten mogen niet misbruikt worden om de nevenimport te verhinderen. Ondernemingen die dergelijke concurrentiebeperkingen zijn
overeengekomen, kunnen hun overeenkomsten aan de voorwaarden in de
Verordening gesteld aanpassen. De buitentoepassingverklaring van artikel
85, eerste lid geschiedt echter met terugwerkende kracht vanaf het moment
waarop aan de vereisten voor de toepassing van deze Verordening was
voldaan, tach niet eerder dan vanaf de dag van aanmelding (art. 4). (Dit
werd bevestigd door Rb. Turnhout, 28 juni 1967, ]. T., 1968, 222.)
Bij een algemene regeling als een generieke vrijstelling is het niet te
vermijden dat er ook overeenkomsten onder vallen die gevolgen hebben
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die niet beantwoorden aan de voorwaarden die het Verdrag verbindt aan
een vrijstelling.
De Verordening houdt derhalve in dat de Commissie een gewone
kartelprocedure inleidt met de mogelijkheid de voordelen van de generieke
vrijstelling voor de toekomst op te heffen, met name wanneer het vermoeden bestaat dat:
- de contractsprodukten in het contractsgebied niet met gelijksoortige
produkten in concurrentie staan;
- de toegang tot het handelsstadium van alleenverkopen door bepaalde
alleenverkoopssystemen aan andere handelaars is versperd;
- de alleenverkoper misbruik maakt van de vrijstelling door bepaalde
afnemers zonder werkelijk gemotiveerde reden uit te sluiten van de
levering of contractsprodukten aan onevenredig hoge prijzen te verkopen (artikel 6).
Het recht van de ondernemingen tach een individuele ontheffing te
vragen blijft behouden. Een dergelijk optreden kan wenselijk zijn hetzij
ter verkrijging van eeri grotere zekerheid, hetzij omdat belanghebbenden
menen dat alleenverkoopsovereenkomsten die niet aan de vrijstellingsvereisten voldoen, tach voor toepassing van artikel8s, derde lid, in aanmerking
komen. Het groat belang van deze Verordening mage blijken uit enkele
cijfergegevens.
Bij het begin van het verslagjaar 1967 hadden 31.400 van de nietatgewikkelde 37.014 indi:viduele gevallen betrekking op alleenverkoopovereenkomsten. 13.041 alleenverkoopovereenkomsten werden afgewikkeld bij toepassing van de Verordening betreffende de generieke vrijstellingen nr. 67/67 E.E.G.-Commissie, die op 1 mei 1967 in werking is getreden (Eerste algemeen verslag van de werkzaamheden van de gemeenschappen, 1967. nr. 44. blz. s8).
47 - DE EXCLUSIVITEITSOVEREENKOMSTEN.- Zander nag terug te komen
op de omschrijving van de exclusiviteitsovereenkomst (zie hiervoor het
vorig overzicht, nr. 123, T.P.R., 1964, 699), gaan we nu even na hoe deze
overeenkomst behandeld wordt t.a.v. kartelbepalingen.
Het Hof van Justitie heeft van bij de aanvang voorzichtig en eerder
gunstig gestaan tegenover de open exclusiviteitsovereenkomsten (parallelimport mogelijk). Dergelijke overeenkomsten kunnen onder het kartelverbod vallen als gevolg van strenge exclusiviteitsbeschermende clausules.
Deze overeenkomsten hebben nochtans het bijzondere voordeel dat een
onderneming- zonder de markt te splitsen in deelmarkten- kan doordringen op een markt waar ze tot dusver nag niet was vertegenwoordigd
(L.T.M.-M.B.U.). De houding van de Commissie was enigszins anders.
Zij heeft minder oog voor dit voordeel dat de concurrentiebeperking compenseert in haar onderzoek naar de toepasselijkheid van artikel 85, eerste
lid. Afwijking van de goederenstroom van zijn normale weg en beperking
van vraag en/of aanbod zijn voor haar voldoende om het kartelverbod toepasselijk te verklaren. Zij vertrouwt zich vooral op het derde lid van
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artikel 85 om bet verbod dat zij omzeggen automatisch toepast buiten toepassing te verklaren (D.R. U.-Blondel; - lsbecque-Hummel; - Jalatte,
Voss-Vandeputte).
In recentere uitspraken lijkt de Commissie ook meer aandacht te besteden aan de vraag of overeenkomsten ofschoon concurrentiebeperkend,
zo maar onder artikel 85, eerste lid vallen. In de Beschikking ClimaChappee Buderus verklaarde de Commissie artikel 85, eerste lid niet van
toepassing op een open wederkerige exclusiviteitsovereenkomst omdat
deze overeenkomst samenhing met een nuttig specialisatie-akkoord tussen
de twee ondernemingen (Publ. Eur. Gem., 1969, L 195/1). Door de uitvaardiging van Verordening nr. 17/17 (zie hoven) genieten de meeste
open exclusiviteitsovereenkomsten van de groepsvrijstelling die daarin is
voorzien.
De Commissie staat daarentegen negatief t.o.v. de exclusiviteitsovereenkomsten van het gesloten type (parallelimport onmogelijk). Niet
alleen vallen zij onder het kartelverbod van artikel 85, eerste lid maar
bovendien kunnen ze niet in aanmerking komen voor een buitentoepassingverklaring op basis van het derde lid (Grundig-Consten). De houding
van bet Hof is ook bier anders. Zelfs overeenkomsten van bet gesloten
type vallen niet onder het kartelverbod omdat ze tot die groep behoren.
Dit blijkt uit bet Volk-Vervaecke-arrest van 9 juli 1969. In casu ging
het om een gesloten alleenverkoopovereenkomst tussen de Belgische
firma Vervaecke en de Duitse firma Erd, waarvan de beer Volk aan het
hoofd stond. Kracbtens deze overeenkomst verbond Vervaecke er zich toe
maandelijks minimum 8o wasmachines af te nemen van Erd. Erd zag in
de overeenkomst af van de bevoegdheid om andere afnemers in Belgie en
Luxemburg te bevoorraden. Het Hof van Justitie verklaarde de gesloten
exclusiviteitsovereenkomst geldig omdat de firma Erd slechts o,o8% van
de totale produktie van wasmachines in de E.E.G. verzekerde en omdat
de firma Vervaecke in Belgie en Luxemburg slechts een marktaandeel
van o,6 verzekerde .
.,Dat het derhalve mogelijk is dat een overeenkomst houdende toekenning van alleenverkooprecht, zelfs indien daaraan absolute gebiedsbescherming verbonden is, wegens de zwakke positie van belanghebbende
op de markt voor betrokken produkten, aan het verbod van artikel 85,
eerste lid ontkomt" (Jurisprudentie, XV, 1969, IV, 302).
48 - DE NATIONALE RECHTER. - De houding van de Commissie t.o.v.
open exclusiviteitsovereenkomsten vinden we uitdrukkelijk terug in een
uitspraak van een Duitse rechter (Landesgericht Mannheim, 22 januari
1965, WuW, 1965, 580). Op grond van bet neutrale criterium door de
Commissie gehuldigd besluit deze rechter ook bier tot een bijna automatische toepassing van het kartelverbod op de overeenkomst. Uit het
activiteiten-verslag van de Federale Karteldienst (1965, Doc. Bundestag,
V, 530, 20 e.v.) blijkt nochtans dat men eerder gunstig moet staan t.o.v.
de exclusiviteitsovereenkomsten. Deze overeenkomsten moeten in hun
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beginfase eerder beschouwd worden als nuttige stimulansen voor de mededinging. Men mag zich dan ook niet blind staren op individuele beperking
van de handelsvrijheid, maar men moet kijken naar de weerslag op de gehele concurrentie.
Andere rechtspraak is van oordeel dat open exclusiviteitsovereenkomsten onder het kartelverbod kunnen vallen. De rechter zal nochtans
moeten nagaan of de vereisten van artikel 85, eerste lid in concreto vervuld
zijn (Luik, 8 juni 1966, ]. T., 1966, 670). Een open exclusiviteitsovereenkomst die nieuwe markten opent, is niet strijdig met artikel 85, eerste lid
(Hrb. Brussel, 5 december 1966, ]. T., 1967, I19). Ook in de Franse rechtspraak werden de open exclusiviteitsovereenkomsten gunstig onthaald
(Parijs, 22 februari 1967 (L.T.M.-M.B.U.), Cah. dr eur., 1967, 67o; Parijs, 27 april 1968, ]. T., 1968, 512).
De negatieve houding t.o.v. de exclusiviteitsovereenkomsten van het
gesloten type treffen we ook aan in de nationale rechtspraak (Hrb. Brussel,
9 december 1965, Cah. dr. eur., 1966, 317; - Hrb. Brussel, 6 september
1966, ]. T., 1967, 137).
In de Duitse rechtspraak treffen we een andere opvatting aan bij het
antwoord op de vraag of een exportverbod gekoppeld aan een verkoopovereenkomst niet is verboden overeenkomstig artikel 85, eerste lid. De
rechter was in casu van oordeel dat een exportverkoop, in een verkoopovereenkomst opgenomen, niet valt onder de voorwaarden van het eerste
lid van artikel-85. lndien -de producent-uitvoerder-aan een invoerder de
exclusieve verkoop toestaat van zijn produkten kan hij deze slechts verzekeren mits de andere kopers een exportverbod op te leggen. Bijgevolg
is dit exportverbod te rechtvaardigen als bescherming van het distributiesysteem (Landesgericht Wiesbaden, 10 juli 1967, BB. A WD, 1968, 57, met
noot Johannes). In de noot van Johannes wordt erop gewezen dat deze
uitspraak in tegenspraak is met de opvatting van het Hof en de Commissie.
49 - DE WET VAN 27 JULI 1961 MET BETREKKING TOT DE EENZIJDIGE
BEEINDIGING VAN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMSTEN. - In het vorig overzicht werd de werking van de wet van 27 juli 1961 behandeld (nr. 127,
T.P.R., 1964, 704). Uit de toen vermelde rechtspraak blijkt dat deze wet
ook toepasselijk is op niet-besloten exclusiviteitsovereenkomsten. Deze
opvatting vinden we ook nu terug. Een overeenkomst is niet noodzakelijk
in haar geheel nietig wegens strij digheid met het eerste lid van artikel 85
(zie verder). Op het resterende deel blijft de wet van 1961 dan ook toepasselijk (Hrb. Brussel, 22 december 1965, R. W., 1965-66, 1003; - Luik,
8 juni 1966, ]. T., 1966, 670; - Brussel, 7 januari 1969, ]. T., 1969, 528).
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HOOFDSTUK III

BI}ZONDERE VRAGEN

so - INLEIDING. - Na de bespreking van de basisregelen inzake het
Europees kartelrecht zullen we nu enkele bijzondere vragen behandelen,
die in de hier besproken periode aan bod zijn gekomen. Het betreft hier
de vorderingen tot nietigheid en de schadevergoeding ; de strafsancties
verbonden aan een overeenkomst in strijd met de mededingingsbepalingen; de weerslag van het bestaan en de uitoefening van rechten uit industriele eigendom op de mededinging; de verhouding tussen de communautaire en de nationale wetgeving inzake kartels; de aflijning van de
taak van de Commissie en het Hof bij de toepassing van de artikelen 85
en 86, evenals de scheiding van de bevoegdheid van de communautaire
en de nationale rechter.
De hooding van de Commissie t.o.v. minder belangrijke kartels verdient eveneens een aparte afdeling.
Hoe worden fusies en concentraties van ondernemingen behandeld
door de Verdragsbepalingen? Met een onderzoek naar deze vraag sluiten
we dan dit hoofdstuk af.
AFDELING I

De burgerrechtelijke sancties : de vorderingen tot
nietigheid en de schadevergoeding
51 - ALGEMEEN. - Artikel 85, tweede lid E.E.G.-Verdrag verklaart dat
de overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die onder het kartelverbod van het eerste lid van datzelfde artikel
vallen, van rechtswege nietig zijn. Artikel 86 dat misbruiken van machtspositie verbiedt, houdt daarentegen geen nietigheidssanctie in. Anderzijds is iedereen het erover eens dat inbreuken op artikel 85 en 86 principieel aanleiding kunnen geven tot vorderingen tot schadevergoeding vanwege benadeelde derden. Tot daar de algemene principes met betrekking
tot mogelijke sancties door het Verdrag in het leven geroepen. Nadat in
een vorige bijdrage vooral vanuit het standpunt van de rechtsleer, bij gebrek aan rechtspraak, dit aspect werd onderzocht (zie vorig overzicht,
nr. 90, T.P.R., 1964, 673), gaan we na in welke mate dit probleem in de
voorbije jaren in de rechtspraak aan bod is gekomen.

52 - HET NIETIGHEIDSPROBLEEM, ZOALS HET BEHANDELD WERD DOOR HET
HoF. - Slaat de nietigheid, voorzien in artikel 85, tweede lid, op de overeenkomst in haar geheel of heeft zij daarentegen enkel betrekking op de
clausule in de overeenkomst die specifiek onder het eerste lid van artikel
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85 valt en blijft het gezonde deel van de overeenkomst haar verdere uitwerking behouden ?
Op deze vraag van gehele of gedeeltelijke nietigheid van de overeenkomst, heeft het Hof geantwoord naar aanleiding van een prejudiciele
vraag haar gesteld op basis van artikel 177 E.E.G.-Verdrag door het Hof
van Beroep van Parijs in de zaak L.T.M.-M.B.U. (zie hoven nr. 12). Het
Hof van Justitie wees er in zijn arrest op dat artikel85, tweede lid bestemd
is voor het handhaven van een efficiente werking van het E.E.G.-Verdrag
en dat het bijgevolg geinterpreteerd moet worden in functie van zijn communautaire doelgerichtheid en tot dit kader beperkt moet blijven. Bijgevolg kan de door dit artikel voorziene nietigheid van rechtswege enkel slaan
op de onderdelen van de overeenkomst die onder het verbod van artikel
85, eerste lid vallen, of op de overeenkomst in haar geheel zo die onderdelen niet los kunnen gemaakt worden van de overeenkomst zelf. De
vraag of bepaalde clausules kunnen losgemaakt worden uit de overeenkomst, zonder dat deze ophoudt te bestaan, is een vraag van nationaal
recht. De nationale rechter zal er dus over oordelen of een bepaalde clausule al dan niet essentieel is voor het verder bestaan van de overeenkomst.
Is de afscheiding mogelijk dan zijn alleen de betrokken clausules van
rechtswege nietig en wordt het verder lot van de overeenkomst bepaald
door het nationaal recht dienaangaande, is de afscheiding niet mogelijk,
zonder dat de overeenkomst in haar wezenlijk bestaan wordt aangetast, dan
is de overeenkomst in haar geheel van rechtswege nietig. In de zaak Grundig-Consten (zie hoven) heeft het Hof deze opvatting bevestigd. In casu
wijst het Hof erop dat de Commissie, die de overeenkomst in haar geheel
nietig rioenide; zich had moeten beperken, in het dispositief van haar beschikking, tot de vaststelling van de nietigheid van de clausules die specifiek door het verbod van artikel 85, eerste lid getroffen waren of anders,
bij de veroordeling van de overeenkomst in haar geheel had moeten preciseren waarom de laakbare clausules niet te scheiden waren van de rest
van de overeenkomst. In het concrete geval werd de laakbare mededingingsbeperking in tegendeel enkel teweeggebracht door bepaalde clausules nl.
door de clausule die de absolute territoriale beschenning verzekerde en
door de bijkomende overeenkomst betreffende het merk Gint.
Werkt de nietigheid, vastgesteld door de nationale rechter, ex tunc,
vanaf het. ontstaan van de overeenkomst, dan wel ex nunc, vanaf de dag
van de nietigverklaring? In het Bilger-}ehle-arrest (zaak 43/69) van 18
maart 1970 (]urisprudentie, XVI, 1970, 127) verklaarde het Hof dat een nietaangemelde overeenkomst, die volgens artikel 4, tweede lid Verordening
nr. 17 van aanmelding trouwens vrijgesteld is, geldig is zolang de nietigheid krachtens artikel 85, eerste lid ervan niet wordt uitgesproken. Aan de
nietigverklaring kan slechts rechtsgevolg verbonden zijn ,vanaf de dag
waarop die nietigheid mocht worden vastgesteld".
53 - DE NATIONALE RECHTSPRAAK. - In de nationale rechtspraak wordt
de door het Hof gehuldigde opvatting nopens de omvang van de nietig-
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heid gevolgd (Hrb. Brussel, 9 december 1965, Cah. dr. eur., 1966, 317,
met noot Bricmont; - Brussel, 7 januari 1969, ]. T., 1969, 528). In bepaalde gevallen stelde de nationale rechter de nietigheid vast van de overeenkomst in haar geheel omdat het niet mogelijk was de door artikel 85,
eerste lid getroffen clausules los te maken van de rest van de overeenkomst
(Landesgericht Mannheim, 22 januari 1965, Wu W, 1965, 580; een afsplitsing zou volgens de wil van de partijen de overeenkomst zonder
voorwerp maken; - Hrb. Brussel, 22 december 1965, R. W., 1965-66,
1003). Het gezonde deel van de overeenkomst dat blijft verder bestaan,
wordt dan verder getoetst aan bepalingen van nationaal recht, aangezien
voor het communautair recht op dat ogenblik de zaak is afgehandeld (zie
a.m. : Hrb. Brussel, 22 december 1965, R. W., 1965-66, 1003; - Luik, 8
juni 1966, ]. T., 1966, 670; - Brussel, 7 januari 1969, ]. T., 1969, 528; Landesgericht Hamburg, 23 februari 1967, GRUG-18, 1968, 23).
Een ander probleem in verband met artikel 85, tweede lid E.E.G.Verdrag treffen we aan in het Franse arrest van het Hof van beroep te
Parijs, 22 februari 1967 (Laffort/Saarbroeck), Rev. trim. dr. eur., 1967, 144).
Teneinde aan zijn verplichtingen die door de wijziging van de markt
zeer zwaar geworden waren, te ontkomen, beroept verweerder zich op
het E.E.G.-Verdrag, teneinde de nietigheid van de overeenkomst te horen
uitspreken op basis van het artikel 85. Eiser brengt hiertegen in dat verweerder zich niet kan beroepen op de nietigheid vervat in artikel 85,
tweede lid bij toepassing van het adagium memo auditur suam turpitudinem
allegans. Dit principe aldus het Hof, verhindert verweerder niet de nietigheid van een overeenkomst in te roepen waarbij hij partij was, aangezien
hij zich ter staving van zijn eis baseert op de bepalingen van artikel 85
E.E.G.-Verdrag die van openbare orde zijn.
54 - DE scHADELOOSSTELLING. - Het vraagstuk van de schadevergoeding,
waarvan het problematisch karakter in het vorige overzicht reeds werd
gesteld (nr. 92, T.P.R., 1964, 675) is in de hier besproken periode niet
veel verder verduidelijkt. Van Belgische zijde wordt gewezen, voor de
toekenning van een schadevergoeding, op de noodzaak van de aanwezigheid van de elementen van artikel 1382 B.W. De centrale vraag en het
twistpunt blijft hier of een overtreding van de artikelen 85 of 86 van het
Verdrag steeds een schuldige gedraging uitmaakt of niet (zie vorig overzicht, nr. 92, in fine, T.P.R., 1964, 676). Waar sommige auteurs wezen
op het ,enigszins wazig, althans zwevend karakter" van artikel 85, eerste
lid en op het bij middel van een kwalitatief concept (misbruik van machtspositie) omlijnde verbod van artikel 86 om te besluiten dat overtredingen
ervan niet gezien kunnen worden als schuldige gedragingen in de zin van
artikel 138:i (Renauld, J. en Dalcq, R., Belgisch nationaal rapport, Internationaal Colloquium voor Europees Recht, 's Gravenhage, 1963) is een
andere opinie aan bod gekomen. Deze opvatting volgens welke een inbreuk op vermelde voorschriften per se een onrechtmatige daad uitmaakt
wordt, wat het Belgisch recht betreft, voorgehouden in het verslag over
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het herstel van schade ten gevolge van schending van de artikelen 8s en 86
van het E.E.G.- Verdrag, dat aan de E.E.G.-Commissie werd voorgelegd
door een Comite van deskundigen (uitgegeven door de E.E.G.-Commissie
in de serie concurrentie, nr. I, I966). Evenwel wordt in dit verslag een
onderscheid gemaakt tussen bij de Commissie dienstig aangemelde kartels
en niet aangemelde, waarbij men in het eerste geval client rekening te
houden met de voorlopige geldigheid van deze kartels. Doch dit laat volgens
Prof. G. Schrans het beginsel onaangetast dat volgens deze deskundigen
een schending van artikel 8S of artikel 86 als zodanig een onrechtmatige
daad vormt, die de grondslag kan vormen van een verplichting tot schadeloosstelling (Schrans, G., Herstel van de schade bij inbreuk op het E~ropees
economisch recht door een onderneming, een lid-Staat of een gemeenschapsinstelling, R. W., I968~69, S29 e.v.). Men staat hier dus voor een onopgelost probleem niet alleen in het Belgisch recht, maar oak in andere lidStaten (zie vorig overzicht, nr. 92, T.P.R., I964, 67s). Dit duidt eens te
meer op het bestaan van een behoefte naar een eenvormige regeling omtrent de burgerrechtelijke gevolgen - vooral dan inzake de toekenning
van schadevergoeding - voortspruitend uit de overtreding van bepaalde
communautaire voorschriften en dan voornamelijk van de E.E.G.-Kartelvoorschriften.
AFDELING

II

De op de naleving van de artikelen 85 en 86 gestelde
geldboeten en dwangsommen
55 - ALGEMEEN. - De Commissie heeft reeds meerdere mededelingen
gedaan op basis van artikel IS, zesde lid Verordening nr. 17· Dit lid voor.ziet dat de normaal van geldboetes vrijgestelde periodes (artikel IS, vijfde
lid) periode tussen aanmelding bij de Commissie en beschikking krachtens
artikel 8 S, derde lid) door de Commissie kunnen worden ingekort doordat
deze laatste na een voorlopig onderzoek aan de betrokkenen meedeelt dat
de aan haar oordeel onderworpen kartels, naar haar voorlopige mening,
onder artikel 8S, eerste lid, vallen en niet voor vrijstelling op grand van
artikel 8S, derde lid, in aanmerking komen.
Vanaf deze voorlopige mededeling geldt de genoemde vrijstelling
van geldboeten niet meer (zie vorig overzicht, nr. ISO, T.P.R., I964, 722).
De juiste draagwijdte van deze mededelingen evenals de grenzen binnen
dewelke zij eventueel het voorwerp kunnen uitmaken van een beroep
zijn helemaal niet klaar omlijnd (Van den Heuvel, H., Blauwe en witte
brieven van de E.E.G.-Commissie: problemen rond artikel IS, lid 6 van de
Verordening nr. 17, N.].B., 1966, 337 e.v.). Verder zullen we onderzoeken
in welke mate de Commissie reeds gebruik gemaakt heeft van de haar in
artikel IS Verordening nr. I7 verleende bevoegdheid om geldboeten op
te leggen.
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s6 - MEDEDELINGEN VAN DE CoMMISSIE. - Het Hof van Justitie heeft
zich intussen over dit probleem uitgesproken op 15 maart 1967 (Gevoegde
Zaken, 8, 9, 10 en n/66, ]urisprudentie, XIII, I967, 114; R. W., I966-67,
I847;]. T., 1967, S3S). Ziehier de feiten. Op 6 juli I9S6 wordt een overeenkomst afgesloten tussen 74 ondernemingen (44 Duitse, 28 Belgische,
2 Nederlandse) genoemd Noordwijks Cement Accoord - N.C.A. Deze
overeenkomst houdt, betreffende de cementlevering op volgende punten
een regeling in : de verdeling van de markt, de oprichting van nieuwe
cementbedrijven, de gemeenschappelijke vaststelling van prijzen en verkoopsvoorwaarden, de verplichting van exclusieve levering, evenals zekere
verbodsbepalingen betreffende de export. Deze overeenkomst werd aangemeld op 3 I oktober I 962 op formulier B, overeenkomstig Verordening
nr. 17. Op 3 januari 1966 ontvangen de bij de overeenkomst betrokken
ondernemingen een (tweede) schrijven vanwege de Commissie. De inhoud ervan vermeldt dat de overeenkomst aan een voorlopig onderzoek
werd onderworpen, dat artikel 85, eerste lid E.E.G.-Verdrag in casu van
toepassing is en dat er geen reden tot vrijstelling bestaat op grand van
artikel 8s, derde lid. Tevens werd er op gewezen dat het hier een mededeling overeenkomstig artikel I 6, zesde lid betrof.
Tegen deze mededeling stelden de betrokken ondernemingen beroep
in. Het probleem werd door de ondernemingen als volgt gesteld : ofwel
moet de betwiste mededeling beschouwd worden als een beschikking
waaraan juridische gevolgen verbonden zijn en dan is het beroep ontvankelijk, ofwel is het beroep niet ontvankelijk en is de bewuste mededeling niet te beschouwen als een beschikking en is dus bijgevolg niet in
staat juridische gevolgen te veroorzaken. De vraag was of dit beroep al
dan niet ontvankelijk was. Het standpunt van de Commissie kan als volgt
weergegeven worden. Het zou niet in overeenstemming te brengen zijn,
noch met het Verdrag, noch met de rechtspraak van het Hof van Justitie,
iedere administratieve handeling te beschouwen als een beschikking vatbaar voor beroep omdat ze juridische gevolgen sorteert. Het is pas in
geval van latere sancties, dat de mededeling met het geheel van de voorafgaandelijke procedure kan onderworpen worden aan de controle van het
Hof, terzelfdertijd met de beschikking van de sancties.
De opvatting van appelanten, aldus de Commissie, zou leiden tot de
noodzaak voor het Hof de wettelijkheid van de mening van de Commissie
te onderzoeken, gebaseerd op een voorlopig onderzoek, zonder dat reeds
werd beslist welke de definitieve houding van de Commissie zal zijn over
de toepassing van artikel 8s, eerste en derde lid, en of er een geldboete
zal worden opgelegd.
Uit de opvatting van het Hof, dat de Commissie niet volgt, blijkt het
volgende. Door de mededelingen van de Commissie (van 14 december
I96S en 3 januari 1966) werden de ondernemingen overgebracht van
een statuut dat hen beveiligde tegen geldboetes, artikel IS, vijfde lid Verordening nr. 17, naar de ongunstige situatie van artikel IS, tweede lid,
waardoor ze voortaan bedreigd zijn. De vermelde mededeling heeft dus
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de belangen van de ondernemingen aangetast door aan hun juridisch
statuut een welbepaalde wijziging aan te brengen, waardoor ze aan eeh
groot pecuniair risico worden blootgesteld.
Een dergelijke mededeling, die juridische gevolgen met zich brengt,
en waarbij de belangen van de betrokken ondernemingen worden aangetast en waarbij de Commissie op ondubbelzinnige wijze haar mening te
kennen geeft, bevat niet louter een verwittiging, zoals de Commissie beweert, maar een beschikking. De procedure van artikel IS, zedse lid roept
daarenboven des te meer het beeld op van een beschikking in de zin van
het Verdrag, onderworpen aan de zekerheden ervan, daar het niet wordt
tegengesproken dat deze procedure in werkelijkheid leidt tot de vraag te
weten of er manifest een inbreuk bestaat op het verbod van artikel 8s,
eerste lid, die zo zwaar is dat een vrijstelling op basis van artikel 8s, derde
lid uitgesloten lijkt. Het Hof ~:~telt dat men in de afwezigheid van de term
beschikking in artikel IS, zesde lid, noch in het voorlopig karakter van het
onderzoek van de Commissie, voldoende argumenten zou vinden om het
begrip beschikking uit te sluiten. Waarbij de zeer realistische bedenking
komt dat indien de mededeling, als voorlopige maatregel, uitgesloten zou
zijn van elke juridische controle, deze aan de ondernemingen geen andere
keuze zou laten, wat ook hun eventueel goed recht moge wezen, dan het
risico van een dreiging met geldboete of de nadelige verbreking van een
overeenkomst die, in geval van beroep, had kunnen ontsnappen aan het
verbod. Zodoende heeft de mededeling vaak als feitelijk gevolg de Commissie te ontslaan van het nemen van een eindbeslissing dank zij de efficientie van een eenvoudige dreiging met geldboete. Het Hof verklaart in
zijn arrest het beroep ontvankelijk en vernietigt de mededeling van de
Commissie wegens een tekort aan motivering, aangezien men niet kan
nagaan of de voorwaarden voor de toepassing van de artikelen 8s, eerste
en derde lid aldan niet vervuld zijn. In deze zaak kan men de opvatting
van het Hof als volgt samenvatten.
Het feit dat de ondernemingen werden onttrokken aan het uit artikel
IS, vijfde lid Verordening nr. I7 voortvloeiende stelsel van vrijwaring van
geldboetes en een derhalve gunstige rechtspositie en zij worden blootgesteld aan een mogelijk ernstig financieel nadeel, wijzigt hun rechtspositie
aanmerkelijk en toont de belangen van de ondernemingen aan hiertegen
in beroep te gaan. Een voorlopige maatregel naar de aard, wordt in feite
een eindbeslissing wegens het feit dat de ondernemingen de overeenkomsten zullen ontbinden uit vrees voor de belangrijke geldboetes. Zulks is
een voldoende grond om de mededeling een beschikking te noemen die
vatbaar is voor beroep.
57 - GELDBOETEN. -In de hier besproken periode legde de Commissie
slechts tweemaal geldboetes krachtens artikel IS Verordening I7 op. In
de beschikking van I6 juli I969 veroordeelde de Commissie het zogenaamde kinine-kartel (Publ. Eur. Gem., I969, L I92/S). Na tot de nietigheid van de betrokken oyereenkomsten besloten te hebben besprak de

Commissie de toepassingsmogelijkheid van het artikel 15, tweede lid van
Verordening nr. 17. Na de zwaarte en de duur van de inbreuk onderzocht
te hebben (vgl. art. 15, tweede lid in fine van Verordening nr. 17). voert
de Commissie aan dat de boete niet hoofdelijk kan opgelegd worden daar
voor de bepaling van het geldbedrag voor elke onderneming rekening moet
gehouden worden met de reden en het belang van haar houding in de
laakbare afspraak, met de voordelen die zij uit de afspraak haalde, met
haar plaats in de kinine-markt met haar graad van afhankelijkheid ten
overstaan van buitenlandse bevoorrading en, ten slotte, met haar eigen
belangrijkheid. Bepaald werd ook dat een onderneming (in casu PointetGirard) de boete betalen moet voor inbreuken gepleegd door de vroegere
Pointet-Girard daar zij de economische doelstellingen en de produktierniddelen van deze laatste heeft overgenomen.
In de beschikking van 24 juli 1969 (Publ. Eur. Gem., 1969, L 195/rr)
inzake de kleurstoffen, oordeelde de Commissie dat een vervolging door
kartel-autoriteiten van een lid-Staat op grond van het nationale recht,
geen reden is om te ontkomen aan een boete, door de Commissie krachtens
. Verordening nr. 17 opgelegd. In deze beschikking werd eveneens demogelijkheid onderzocht om boeten op te leggen aan ondernemingen die niet
in de E.E.G. gevestigd zijn, (in casu de Zwitserse firma's: Ciba, Geigy en
Sandoz en de Britse onderneming I.C.I.). Deze vraag is immers zeer belangrijk aangezien het E.E.G.-kartelrecht van toepassing is op elke beperking van de tussenstaatse handel in de Europese Gemeenschap, ongeacht of de onderneming die de laakbare praktijken toepast binnen of
buiten de gemeenschappelijke markt gevestigd is.
De Commissie voert aan dat artikel 191, § 2 van het Verdrag bepaalt
dat de beschikkingen door kennisgeving aan degenen tot wie zij gericht
zijn, van kracht worden, en dat deze kennisgeving geschied is wanneer de
beschikking rechtmatig in de interne sfeer van de betrokkene getreden is.
Aangezien de filialen van Ciba, Geigy, Sandoz en I.C.I. binnen de gemeenschappelijke markt geheel door hun moederondernemingen gecontroleerd
worden, maken zij deel uit van de interne sfeer van deze ondernemingen
zodat een kennisgeving aan de filialen in feite voor de moeder-onderne~
mingen geldt.
AFDELING

III

lndustriele eigendomsrechten en beperking
van de mededinging
58 - GRUNDia-CoNSTEN EN PARKE DAvis. -De communautaire rechtspraak brengt verduidelijking in een problematiek die tot voordien enkel
behoorde tot het domein van de rechtsleer en in enige mate ook tot het
domein van de nationale rechtspraak, nl. de industriele eigendomsrechten
en de beperking van de mededinging (zie vorig overzicht, nr. 81, T.P.R.,
1964, 663). In de zaak Grundig-Consten ging het om het abusief gebruik
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van het merk Gint (zie hoven), terwijl in de Parke Davis-zaak het een
octrooi betrof. De houding van de partijen voor het Hof is in de beide
zaken dezelfde. Aangezien in Grundig-Consten het merkprobleem eerder
aanwezig was onder de vorm van een bijkomende clausule, terwijl in Parke
Davis het octrooiprobleem centraal stond zullen we hier alleen deze laatste
zaak uitvoeriger behandelen. Het is voldoende aan te stippen dat in Grundig-Consten de Commissie van oordeel was dat artikelen 85 en 86 principieel toepasbaar zijn op overeenkomsten en feitelijke gedragingen betreffende de industriele eigendom. Het Hof aanvaardt eveneens in deze zaak
dat het communautaire recht een weerslag kan hebben op de uitoefening
van de nationale rechten van industriele eigendom. Nopens het door
partijen ingeroepen artikel 222 E.E.G.-Verdrag dat bepaalt dat de regeling
van het eigendomsrecht voorbehouden blijft aan de nationale reglementeringen, merkt het Hof op dat dit artikel zich niet verzet tegen een beperking van de uitoefening van deze rechten - zonder aan de toekenning
ervan te raken - in de mate dat dergelijke beperking noodzakelijk is voor
de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag.
Aangezien gans deze problematiek uitvoerig en centraal werd behandeld in de Parke Davis-zaak verdient deze zaak een grondige behandeling. De eiser Parke Davis beriep zich ter staving van zijn opvatting dat
de regeling van de industriele eigendom volledig aan het verdrag ontsnapte eveneens op de artikelen 36 en 222 E.E.G.-Verdrag. Waar artikel
222 bepaalt dat het-Verdrag de regeling van het eigendomsrecht_in _de
lid-Staten onverlet laat, client onder deze bepaling ook het industriele
eigendomsrecht te worden begrepen, aldus Parke Davis. De Commissie,
betoogt dat artikel222 vooral beoogt tot uitdrukking te brengen dat het Verdrag de lid-Staten vrij laat om, onder eerbiediging van hun verdragsverplichtingen te kiezen tussen een stelsel van private of van publieke eigendom. Het verbiedt geenszins dat het gemeenschapsrecht in bepaalde
gevallen de .uitoefening van de uit de eigendom voortvloeiende rechten
beperkt, hetgeen bijvoorbeeld kan geschieden bij toepassing van de artikelen 85 en 86. Als besluit kan men zeggen dat volgens de Commissie
artikel 222 geen betrekking heeft op de uitoefening van dit eigendomsrecht, mogelijk wel op de wijze van het verlenen van dit recht. Dit zou
een nationale aangelegenheid blijven. Het Hof spreekt zich in dezelfde
zin uit en merkt op dat waar het bestaan van een octrooirecht, thans nog
slechts van de nationale wetgeving afhangt (artikel 222 E.E.G.-Verdrag),
de uitoefening ervan door het communautaire recht wordt beheerst. De
tussenkomende partijen beroepen zich verder op artikel 36 dat de afscherming van de nationale markten, veroorzaakt door de werking van de nationale industriele eigendomsrechten, zou toelaten. Artikel 36 bepaalt dat ,de
bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 (betreffende de afschaffing van
de kwantitatieve beperkingen tussen de lid-Staten) geen beletsel vormen
voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke
gerechtvaardigd zijn ... uit hoofde van bescherming van de industriele en de
commerciele eigendom".
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Advocaat-generaal Roemer wijst erop dat wanneer men zich wil beroepen op de strekking van artikel 36, men dit artikel volledig moet lezen,
met inbegrip van het laatste lid dat zegt dat ,de verboden en beperkingen
(die zouden toegelaten zijn door artikel 36 als gevolg van de industriele
eigendom) echter geen middel mogen vormen tot willekeurige discriminatie,
noch een verkapte beperking van de handel tussen de lid-Staten veroorzaken". Ret Rof neemt deze motivering eveneens over en besluit dat de
uitoefening van de rechten, verbonden aan een overeenkomstig de wetgeving van een lid-Staat verleend octrooi, op zichzelf geen inbreuk op de
in het Verdrag vastgestelde mededingingsregels vormt, maar dat er wel
een inbreuk is wanneer deze uitoefening leidt tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de lid-Staten veroorzaakt.
59 - DE NATIONALE RECHTSPRAAK. - Oak in de nationale rechtspraak
treft men de overweging aan dat de industriele eigendomsrechten, die door
de nationale wetgever worden toegekend, niet mogen uitgeoefend worden
op een wijze die onverzoenbaar is met de door het communautaire recht
voorgestelde beginselen inzake mededinging (Hrb. Leuven, 20 december
1966, R. W., I966-67, 1830; - bevestigd door Brussel, 30 april 1968,
].G.B., I968, III, 739). Ret E.E.G.-Verdrag bevat nochtans geen bepalingen die een normale uitoefening van de door de nationale wetgevers verleende rechten van industriele eigendom in de weg staan {'s Gravenhage,
25 maart 1964, B.I.E., I965, 209; - Rb. Rotterdam, 12 februari I965,
N.j., 1966, nr. 907; - 's Gravenhage, 14 oktober I966, N.J., 1967, nr.
395, 1021; - Rb. Rotterdam, I I januari I966, B.I.E., I966, 232; Voorz. Rb. Rotterdam, I7 mei 1966, B.I.E., I968, I37; - Voorz. Rb.
Breda, 3I december I968,].T., I970, I57;- zieeveneens: Bundesgerichtshof, 29 februari 1968, S.E. W., 1968, 5).
AFDELING

Verhouding E.E.G.-kartelrecht -

IV
nationale kartelwetgeving

6o - lNLEIDING. - De Raad heeft tot op dit ogenblik nag geen gebruik
gemaakt van de bevoegdheid tot het uitvaardigen van verordeningen of
richtlijnen tot vaststelling van de verhouding tussen de nationale wetgeving enerzijds en de E.E.G.-kartelbepalingen anderzijds voorzien in
artikel 87, tweede lid, litt. e E.E.G.-Verdrag.
61 - DE ZAAK I4/68 W. WILHELM, LID VAN DE DIRECTIE VAN DE FARBENFABRIKEN BAYER A.G. EN ANDEREN. - Het Hof van Justitie kreeg in zijn
arrest van I3 februari 1969 (]urisprudentie, XV, I969, I) de gelegenheid
zich ter zake uit te spreken naar aanleiding van een prejudiciele vraag door
het Kammergericht te Berlijn gesteld op basis van artikel I77 E.E.G.-
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Verdrag (bij beslissing van I8 juli 1968). De verzoekers in de zaak zijn
zeven Duitse ondernemingen die zich bezig houden met de vervaardiging
van teerkleurstoffen en anorganisch pigment. Bij beschikking van 28
november 1967 heeft het Bundeskartellambt krachtens paragraaf 38, al. I
nr. I juncto paragraaf I van de G.W.B. (de Duitse wet tegen de beperking
der mededinging van 27 juli I957) aan verzoekers geldboeten opgelegd.
Het Bundeskartellambt verweet hen op 18 juli 1967 onderling en met
andere fabrikanten van kleurstoffen in de lid-Staten en daarbuiten een
overeenkomst te hebben gesloten ingevolge welke de anilineprijzen met
ingang van I6 oktober I967 met 8% zouden worden verhoogd. De betrokkenen stellen beroep in tegen deze beslissing. Intussen loopt er oak een
procedure op communautair vlak. De Commissie van de E.E.G. had op
3I mei I967 tegen vier der in de beschikking van het Bundeskartellambt
bedoelde Duitse ondernemingen en tegen andere in en buiten de gemeenschap gevestigde anilinebedrijven ambtshalve een procedure krachtens
artikel 9, derde lid Verordening nr. 17 aanhangig gemaakt. Deze procedure
kan leiden tot de oplegging van geldboeten als bedoeld in artikel I 5, tweede
lid van Verordening nr. 17.
Volgens de Commissie geven de herhaalde uniforme prijsverhogingen
aanleiding tot het vermoeden, dat hier sprake is van onderling afgestemde
feitelijke gedragingen als bedoeld in artikel 85, eerste lid E.E.G.-Verdrag.
Dit werd door de Commissie aan de betrokkenen meegedeeld in de maand
pktober I967 overeenkomstig artikel I9, eerste lid Verordening nr. 17
juncto artikel 2 Verordening nr. 99/63. De betrokken ondernemingen
baseerden hun verdediging voor het Kammergericht op het feit dat naar
hun mening het Bundeskartellambt op grand van het Duitse recht niet
bevoegd is een procedure voort te zetten, welke een overtreding betreft
die te zelfder tijd- omdat zij schending van artikel 85, eerste lid van het
E.E.G.-Verdrag zou opleveren - in een parallellopende procedure voor
de Commissie aanhangig is. Het Kammergericht achtte het noodzakelijk
voor de oplossing van dit probleem een prejudiciele vraag te stellen aan
het Hof van Justitie. Deze vraag kan als volgt worden samengevat. Moet
de toepassing der verbodsbepalingen van het nationale kartelrecht uitgesloten worden geacht, wanneer een handeling onder de voorwaarden van
artikel 85, eerste lid E.E.G.-Verdrag valt en de Commissie reeds het
initiatief nam. Is een dergelijl<.e oplossing niet vereist wegens het gevaar
dat bestaat van tweeerlei sanctie. De ene opgelegd door de E.E.G.-Commissie, de andere door de in casu bevoegde nationale autoriteit, het Bundeskartellambt ?
Volgens de Commissie kan tegen cumulatieve toepassing van communautaire en nationale verbodsbepalingen principieel geen bezwaar worden
gemaakt, doch mogen anderzijds aan een gelijktijdige toepassing en doorwerking van het gemeenschapsrecht geen belemmeringen in de weg
worden gelegd, zodat gedingen voor de nationale rechterlijke instantie in
ieder geval moeten worden geschorst totdat de procedure voor de Commissie is beeindigd. De Commissie baseert zich hierbij op artikel 5 E.E.G.-
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Verdrag en vestigt er de aandacht op dat de nationale gezagsorganen zich
dienen te onthouden van beslissingen welke praktisch op een herziening
van een reeds door de Commissie krachtens het communautaire mededingingsrecht genomen beslissing neerkomen.
Nopens het probleem van het gezamenlijk optreden door de communautaire gezagsorganen en de nationale autoriteiten, krachtens het natio,naal recht merkt het Hof op dat de opvatting die de mogelijkheid van
parallellopende procedures verdedigt steun vindt in artikel 87, tweede
lid, waarin de Raad bevoegd verklaard wordt tot vaststelling van de verhouding tussen de nationale wettelijke bepalingen en de communautaire
regelen betreffende de mededinging. Hetgeen wil zeggen dat de nationale
gezagsorganen in beginsel inzake ondernemersafspraken kunnen optreden,
wanneer zich omstandigheden voordoen welke bij de Commissie aanleiding
kunnen geven tot het nemen van een beschikking.
Het Hof wijst er nochtans op dat eerbiediging van de strekking van
het Verdrag evenwel meebrengt, dat zodanige gelijktijdige toepassing van
het nationaal rechtstelsel als geoorloofd mag worden beschouwd voor zover geen afbreuk wordt gedaan aan een uniforme toepassing - op het
gehele gebied van de gemeenschappelijke markt - van de communautaire rechtsvoorschriften betreffende de ondernemersafspraken en voor
zover de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten onverminderd van
kracht blijven.
Bij het oplossen van conflicten tussen communautaire en nationale
voorschriften op het stuk van de ondernemersafspraken moet steeds worden uitgegaan van het primaat van het gemeenschapsrecht.
Een nationaal gezagsorgaan zal de beslissing door haar getroffen ten
aanzien van een ondernemersafspraak moeten aanpassen wanneer deze
beslissing onverenigbaar blijkt te zijn met het besluit waarmee de Commissie een voor haar gevoerde procedure ten aanzien van diezelfde afspraak afsloot. Als conclusie stelt het Hof dat - zolang in een krachtens
artikel 87, tweede lid, e van het Verdrag uitgevaardigde verordening niets
anders is bepaald - de nationale gezagsorganen krachtens het nationaal
recht naar aanleiding van een ondernemersafspraak mogen optreden, ook
wanneer voor de Commissie in onderzoek is in hoeverre bedoelde afspraak
in overeenstemming is met de voorschriften van het gemeenschapsrecht,
met dien verstande dat deze toepassing van het nationale recht aan een
volledige en uniforme toepassing, van het gemeenschapsrecht - en aan
het feitelijk gezag der uitvoeringsbesluiten - geen afbreuk mag doen.
In de tweede vraag wordt het probleem gesteld in hoeverre een mogelijke toepassing van tweeerlei sanctie naar aanleiding van een en dezelfde handeling - onderscheidenlijk door een nationale autoriteit en
door de Commissie - een argument tegen cumulatieve toepassing van
het nationale- en het gemeenschapsrecht oplevert. De verzoekers in het
bodemgeschil zijn van oordeel dat een dubbele sanctie uitgesloten is
krachtens het algemeen aanvaarde principe ne bis in idem. De Commissie
pleit ook hier voor de regel het nationaal geding in ieder geval te schorsen
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totdat de voor haar gevoerde procedure zal zijn beeindigd. In dit verband
is het Hof van oordeel dat wanneer de mogelijkheid van tweeerlei procedures tot oplegging van tweeerlei sancties zou leiden, algemene billijkheidsgronden - zoals die ook in artikel go, tweede lid in fine van het
iE.G.K.S.-Verdrag tot uiting zijn gebracht- medebrengen, dat bij straf~ bepalingen met eerdere beslissingen van repressieve aard rekening client
te worden gehouden. Concluderend kan men zeggen dat de oplegging
van geldboete in een der lid-Staten de uitoefening der in het gemeenschapsrecht voorziene bevoegdheden tot strafoplegging niet kan verhinderen en dat van een verdringing van het gemeenschapsrecht - welke
strijdig ware met de aan dit recht toekomende voorrang - geen sprake is.
Hoogstens zal de Commissie met eventuele door de nationale gezagsorganen opgelegde sancties rekening moeten houden.
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Mlijning van de taak van de Commissie en het Hof van Justitie
bij de toepassing van de artikelen 85 en 86
62 - 0PZOEKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE CoMMISSIE. - De Commissie
beschikt om haat"-taak - de feitelijke toepassing vall._ de artikelen 85 en
86 - uit te oefenen over opzoekingsbevoegdheden (zie vorig overzicht,
nr. 156, T.P.R., 1964, 725). De Commissie wordt niet alleen de taak opgedragen het bewijs te leveren van de toepasselijkheid van de verbodsbepalingen, voorzien in artikel 85, eerste lid en 86, op een overeenkomst of
een bepaalde praktijk, maar het komt haar eveneens toe, volgens het arrest
van het Hof van Justitie van 13 juli rg66 in de zaak Grundig-Consten,
mee te werken met de belanghebbende ondernemingen met het oog op
de buitentoepassingverklaring voorzien in artikel 8 5, derde lid. Het Hof
wees er inderdaad op dat de Commissie, als een goede administratie,
behoort het nodige te doen met de middelen waarover ze beschikt voor
de vaststelling van de ter zake dienende feiten en omstandigheden.
63 - Bij haar onderzoek zal de Commissie de rechten van de individuele
ondernemingen moeten eerbiedigen. Zo voorziet artikel r 9 Verordening
nr. 17 dat partijen gehoord moeten worden. Diegenen die beweren een
voldoende belang te hebben moeten hun opmerkingen kunnen meedelen
aan de Commissie (art. rg, tweede lid).
Deze aangelegenheid kwam ook aan bod in de Grundig-Constenzaak. Het ging erover te beslissen of de exclusieve verdelers van Grundig,
anderen dan Consten, als belanghebbende ondernemingen, moesten gehoord worden. Het Hof antwoordde hier negatief op. De aangevallen beschikking (van de Commissie), aldus het Hof, raakt niet rechtstreeks de
overeenkomsten gesloten tussen Grundig en andere verdelers dan Consten.
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Zij beperkte zich tot de vaststeiling van de beperking in de handelsvrijheid van Grundig met betrekking tot de parailelimporten van zijn produkten in Frankrijk. Zelfs zo men het wenselijk acht dat de Commissie
haar onderzoek uitstrekt tot de personen die door de beschikking kunnen
geraakt worden, zou het enkel belang de beschikking, waarbij het ongeoorloofd karakter wordt vastgesteld van een overeenkomst waarbij ze
geen partij waren, te verhinderen teneinde de voordelen te behouden die
zij de facto uit de aldus geschapen toestand genoten, geen voldoende reden
vormen om van ambtswege door de Commissie te worden opgeroepen.
Men verweet de Commissie tevens de rechten van de verdediging te
hebben geschonden door niet aile elementen van het dossier mede te
delen, en daarenboven door in haar beschikking geen melding te hebben
gemaakt van de voornaamste opgeworpen argumenten. Het Hof wijst op
het administratief karakter van de procedure voor de Commissie. Dit
heeft voor gevolg dat de belanghebbenden vooraf de kans krijgen hun opmerkingen betreffende de door de Commissie ten laste gelegde grieven
voor te leggen. Daarom dienen ze ingelicht te worden over de feiten waarop deze grieven gebaseerd zijn. Het is nochtans niet nodig dat het ganse
dossier zou meegedeeld worden. In casu, aldus het Hof, is er een mededeling geweest en hebben partijen hun opmerkingen kunnen formuleren.
Wat betreft het niet vermelden van de voornaamste argumenten van
partijen merkt het Hof op dat in een dergelijke, niet-juridische procedure,
de administratie niet gehouden is de verwerping van de middelen van partijen te motiveren.
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Scheiding van bevoegdheid van communautaire
en nationale rechter
64 - ScHEIDING VAN BEVOEGDHEID. - Kan het Hof van Justitie wanneer
een geval ter beoordeling door de nationale rechter wordt voorgelegd de
door deze laatste gegeven juridische kwalificatie wijzigen of moet het Hof
in tegendeel een uitspraak verlenen op basis van de - al dan niet juiste kwalificatie ?
In het Portelange-arrest (zie hoven) werd er door de Commissie in
een gegronde argumentatie op gewezen dat de litigieuze aanvullende overeenkomst betreffende de distributie van elektrokopieermachines een
autonome overeenkomst vormt. De Commissie wees op het speci:fiek
karakter van de markt voor elektrokopieermachines ; uit de beperkende
aard van de hoofdovereenkomst blijkt dat de concedent de concessionaris
hierdoor niet het exclusieve recht heeft toegekend van al de door hem
vervaardigde en verdeelde produkten.
Dit alles wordt bevestigd door de houding van partijen. De overeenkomst wordt aileen opgezegd met betrekking tot ·elektrokopieermachines.
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De N.V. Portelange vraagt aan de rechter slechts schadevergoeding voor
deze opzegging.
De conclusie van de Commissie is belangrijk. Deze overeenkomst
betreffende de elektrokopieermachines is zelfstandig en is niet aangemeld.
Bijgevolg, valt de overeenkomst onder artikel 85, eerste lid, dan kan zij
als aanmeldingsbehoeftige overeenkomst nooit met terugwerkende kracht
tot voor haar opzegging worden vrijgesteld. Zij kan dus geen aanleiding
geven tot schadeloosstelling. Ofwel valt ze niet onder artikel 85, eerste lid
en dan is zij van bij de aanvang geldig en bestaat er geen reden voor een
prejudiciele vraag.
In zijn conclusie nam advocaat-generaal Roemer dezelfde houding
aan. Het Hof negeerde deze argumenten. Naar het oordeel van het Hof
moet het rechtsbegrip of voorschrift waarover een rechterlijke instantie
verduidelijking vraagt, worden aangenomen zonder nader te onderzoeken
of het te beoordelen geval in dit voorschrift of rechtsbegrip juist gekwalificeerd werd.
De communautaire rechter, aldus het Hof, mag ,geen kennis ( ... )
nemen van de feiten van het geding noch de overwegingen, welke tot een
onderzoek om interpretatie hebben geleid, ( ... ) beoordelen". De aanvullende overeenkomst wordt dan ook- zoals de nationale rechter het voorstelde - op dezelfde wijze behandeld als de hoofdovereenkomst. Haar
zelfstandig karakter wordt niet aangenomen, omdat de nationale rechter
deze kwalificatie niet heeft weerhouden.
AFDELING VII
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houding van de Commissie t.o.v. afspraken
met een beperkt economisch belang

65 - HoumNG VAN DE CoMMISSIE. - In haar bekendmaking inzake
overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen
betreffende samenwerking tussen ondernemingen (Pub!. Eur. Gem., 1968,
C 75/3 e.v.), vermeldt de Commissie enkele samenwerkingsvormen die
naar haar oordeel niet meer moeten aangemeld worden en voor de welke
er geen negatieve verklaring moet gevraagd worden. Bij twijfel bestaat
nochtans steeds de mogelijkheid voor deze overeenkomst een negatieve
verklaring te vragen. De Commissie is van oordeel dat volgende overeenkomsten niet leiden tot concurrentiebeperking: overeenkomsten die uitsluitend ten doel hebben: a) de uitwisseling van meningen en ervaringen;
b) gemeenschappelijk marktonderzoek; c) het gemeenschappelijk verrichten van bedrijfs- en bedrijfstakvergelijkingen; d) het gemeenschappelijk opstellen van statistieken en calculatieschema's (voorwaarde is nochtans een vrij marktgedrag van de betrokken leden); overeenkomsten die
uitsluitend tot doel hebben: a) de samenwerking bij de boekhouding; b)
de gemeenschappelijke kredietgarantie; c) gemeenschappelijke incasso-

kantoren; d) gemeenschappelijke kantoren voor bedrijfs- of belastingsadviezen (hier is geen invloed op vraag of aanbod); overeenkomsten die
uitsluitend tot doel hebben: a) het gemeenschappelijk uitvoeren van
projecten betreffende research en ontwikkeling; b) het gemeenschappelijk
verstrekken van opdrachten betreffende research en ontwikkeling; c) de
verdeling van projecten betreffende research en ontwikkeling onder de
deelnemers (geen beperking aan eigen research of aan exploitatie van de
resultaten). Overeenkomsten die alleen het gemeenschappelijk gebruik
van produktieinstallaties en van opslag- en transportinstallaties tot voorwerp hebben.
Overeenkomsten die uitsluitend de oprichting van werkgemeenschappen voor het gezamenlijk uitvoeren van opdrachten ten doel hebben
indien de deelnemende ondernemingen ten aanzien van de te volbrengen
taken niet met elkaar in concurrentie staan of individueel niet in staat zijn
de opdrachten uit te voeren; overeenkomsten die uitsluitend tot onderwerp hebben: a) de gemeenschappelijke verkoop; b) de gemeenschappelijke
klanten- en reparatieservice, indien de' deelnemende ondernemingen ten
aanzien van de produkten of prestaties waarop de overeenkomst betrekking heeft niet in onderlinge concurrentie staan.
Overeenkomsten die uitsluitend het voeren van gemeenschappelijke
reclame tot doel hebben (zonder individuele beperking); overeenkomsten
die uitsluitend strekken tot het gebruik van een gemeenschappelijk kwaliteitsmerk ter onderscheiding van produkten van bepaalde hoedanigheid
en waaraan iedere concurrent onder dezelfde voorwaarden kan deelnemen.
Helemaal in de lijn van de hoger vermelde gunstige houding van de
Commissie t.o.v. samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen volgde nog een recente mededeling van de Commissie (Bekendmaking van 27 mei 1970, Publ. Eur. Gem., 1970, C 64/1). Door deze bekendmaking worden de zogenaamde bagatelkartels voortaan buiten het
toepassingsgebied van het eerste lid van artikel 85 geplaatst. Het betreft
hier samenwerkingsovereenkomsten die de marktpositie van derde ondernemingen en van de afnemers - hun afzet - en voorzieningsmogelijkheden niet merkbaar wijzigen. Het staat de ondernemingen vrij voor deze
overeenkomsten een negatieve verklaring aan te vragen of ze aan te mel den.
Een verplichting daartoe is er nochtans niet.
De Commissie geeft een kwantitatieve omschrijving (zonder absoluut
karakter) van de overeenkomsten die naar haar mening als bagatelkartels
van aanmelding zijn vrijgesteld: - de contractsprodukten maken maximaal s% uit van de omzet van de gelijkaardige produkten binnen het contractsgebied in de gemeenschappelijke markt; - de totale jaarlijkse omzet
mag een bepaald aantal eenheden niet overschrijden; - ook de factoren
die worden in aanmerking genomen voor de berekening van de totale omzet worden uitdrukkelijk weergegeven.
Door deze bekendmaking wordt het toepassingsgebied van artikel 85
duidelijker afgelijnd. De Commissie tracht hierbij het moeilijke evenwichtspunt te vinden tussen enerzijds de beveiliging van de vrijheid van
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mededinging en anderzijds de contractuele beperkingen, die deze vrijheid
aantasten, aangegaan om aan de concurrentie van grote concerns, buiten de
lid-Staten gevestigd, het hoofd te kunnen bieden.
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Fusie en concentratie
66 - TOEPASSEL1JKHEID VAN ARTIKELEN 8 5 EN 86 E.E.G.-VERDRAG.
Een belangrijk verschijnsel dat zich de laatste tijd voordoet is dit van de concentratie en fusie van ondernemingen. De vraag stelt zich hoe dit verschijnsel wordt opgevangen in het E.E.G.-mededingingsrecht.
Het concentratievraagstuk werd in het E. E. G.-Verdrag anders dan
in het E.G.K.S.-Verdrag (artikel 66) nergens expliciet behandeld. De
Commissie zag het gevaar in dat ondernemingen door fusie en concentratie een resultaat zouden bereiken dat verboden is in de kartelbepalingen
zonder te kunnen ingrijpen.
Het probleem werd in 1963 ter studie toevertrouwd aan een aantal
professoren. Op basis van hun rapporten bepaalde de Commissie haar
standpunt t.o.v. de toepasselijkheid van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op fusies en concentraties (Het vraagstuk van de concentratie in de
Gemeenschappelijke Markt, · verschenen in de. Verzameling Studien, Serie
Concurrentie, nr. 3, Brussel, 1966). Hieruit blijkt dat de Commissie gunstig
staat t.o.v. concentraties die de produktiviteit doen toenemen, met name
tussen kleine en middelgrote ondernemingen. Voor alles moet nochtans
een werkzame concurrentie op de betrokken markt blijven voortbestaan.
In het derde deel van haar mededeling heeft de Commissie het over
de middelen waarover zij beschikt teneinde deze werkzame concurrentie
te handhaven.
De Commissie komt tot de conclusie dat artikel 85 niet op concentraties toepasbaar is, maar artikel 86 in bepaalde gevallen wel. Ofschoon
men louter tekstueel-grammaticaal de concentraties die ontstaan als
gevolg van afspraken bij artikel 85 zou kunnen onderbrengen, verzet de
eigen aard waardoor een fusie en concentratie in haar ontstaan, werking
en gevolgen gekenmerkt wordt zich ertegen dat dit artikel, specifiek bedoeld voor overeenkomsten, zou gebruik worden voor de regeling van
deze samenwerkingsvormen. In artikel 86 meent de Commissie een hulpmiddel te zien voor een weliswaar zeer beperkte controle op concentraties,
waarbij deze als misbruik van machtspositie zouden kunnen verboden
worden. In artikel 86 (b) wordt ook ,het beperken van de produktie ten
nadele van de verbruikers" verboden. Aangezien een monopolistische
concentratie een dergelijke produktiebeperking veroorzaakt zal ze ook
onder deze bepaling vallen. Artikel 3, f voorziet tevens de invoering van
een regime waardoor gewaarborgd wordt dat de mededinging binnen de
gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst. Dit geldt dan ook t.o.v. de

machtsposities. De bepaling die we nu aantreffen in artikel 85, 3, b, nl.
dat geen situatie mag bestaan waarbij ,de mededinging voor een wezenlijk
deel van de betrokken produkten wordt uitgeschakeld" zou dan ook gelden
voor machtsposities.
Deze interpretatie van de Commissie werd reeds sterk bekritiseerd
(o.a. : Hefermehl, Europees kartelrecht, postdoctorale leergang, K.U.L.,
1967-68, 161-175) en de Commissie zelf is van oordeel dat haar zienswijze
aanvechtbaar is. De toepassing van deze opvatting in een beschikking, die
op haar beurt waarschijnlijk door de parijen voor het Hof van Justitie zal
gebracht worden, zal hier uiteindelijk duidelijkheid brengen.
De Commissie wil de toepasselijkheid van artikel 86 op fusies in
concentraties ook nog langs een andere weg bereiken nl. door de Raad te
verzoeken op grond van artikel 87 van het E.E.G.-Verdrag een uitvoeringsverordening vast te stellen, waarbij aanmelding van belangrijke concentraties verplicht zal worden gesteld teneinde vast te stellen in welke mate
deze concentraties met het verdrag verenigbaar zijn. (Voor een voorstel
van aanmeldingsverordening, zie: Verloren van Themaat, S.E. W., 1968,
162-186.)
Nu men steeds meer en meer fusies en concentraties, zelfs van belangrijke ondernemingen, kan vaststellen, zal aan deze leemte in het Verdrag
dringend moeten gedokterd worden.
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